
1 | S t r o n a  

 

Regulamin promocji „Tankuj z nami na BP” 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Organizatorem promocji są niżej wymienione spółki Grupy HYDROSOLAR zwane dalej 

Organizatorem:  
a) HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA spółka 

komandytowa  z siedzibą w Krakowie, ul. Stoczniowców 5,  NIP  6793025089, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344851, 

b) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD spółka 
komandytowa z siedzibą w Bilczy, Morawica, ul. Kielecka 11, NIP 9591927695, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387318, 

c) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE spółka 
komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. S. Trembeckiego 5b, NIP 5170357927, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 180782388, 

d) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK spółka 
komandytowa z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6, NIP 6511713804, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402232, 

e) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK spółka 
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 19, NIP 8943035364, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401431, 

f) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE 
spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Świecka 8 , NIP 5242751451, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421172,  

g) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA spółka 
komandytowa z siedzibą w Jankach, Raszyn, ul. Sokołowska 15, NIP 5242751445, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420423,  

h) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC spółka komandytowa 
z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 47, NIP 5833208307, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000626122, 

i) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM spółka 
komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Szparagowa 4, NIP  5242808955, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638207,  

j) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Bodawska 9, NIP 7822703837, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675379 

k) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE ZACHODNIE spółka 
komandytowa z siedzibą w Szczecinie,  al. Bohaterów Warszawy 37, NIP  8522624850, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641716. 

1.2 Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.  
1.3 Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.  
1.4 Promocja jest skierowana do przedsiębiorców będących stałymi klientami Organizatora. 
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1.5 Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w  Samoobsługowych Hurtowniach Instalacyjnych SHI organizatora promocji oraz za 
pośrednictwem online www.hydrosolar24.pl.  

1.6 Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora  
http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-placowke/ 
 

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 
2.1  Promocja trwa:  

- od 01.11.2017r. do 31.12.2017r. w punktach handlowych SHI 
- od 01.01.2018r. do 31.01.2018r. za pośrednictwem systemu online www.hydrosolar24.pl 
 

3. PRZEDMIOT PROMOCJI 
3.1  Promocją objęte są następujące produkty dostępne w sieci hurtowni SHI: 

a) Wszystkie produkty marki VALVEX 
b) Armatura gwintowana INSTALINE 
c) Armatura sanitarna SANITA ECO  
d) Rozdzielacze inox Solter 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  
4.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup produktów określonych w pkt. 3.1 w 

punktach sprzedaży Organizatora w czasie trwania promocji. 
4.2. Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur VAT. 
4.3. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność 
gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie 
mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. 

4.4. Nagrody uzyskane przez przedsiębiorców stanowią przychód z prowadzonej działalności 
gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należny podatek 
przedsiębiorca rozlicza samodzielnie. 
 

5. ZASADY PROMOCJI  
5.1. Każdy uczestnik promocji, który w czasie jej trwania dokona zakupu produktów objętych 

promocją na kwotę co najmniej 2 000 PLN netto w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego 
będącego okresem rozliczeniowym dla promocji, otrzyma od Organizatora promocji kartę 
przedpłaconą BP Super Card o wartości 100 zł. 

5.2. Uczestnikowi promocji przysługuje tylko jedna nagroda na okres rozliczeniowy tj. jeden 
miesiąc kalendarzowy za dokonanie zakupów produktów objętych promocją.  

5.3. Wartość dokonanych zakupów towarów objętych promocją nie sumują się z poszczególnych 
jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.  

5.4. Informacja o wartości wyfakturowanej sprzedaży produktów objętych promocją w danym 
okresie rozliczeniowym zostanie udostępniona uczestnikowi promocji na jego żądanie. 

http://www.hydrosolar24.pl/
http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-placowke/
http://www.hydrosolar24.pl/
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5.5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na 
inne świadczenie. 

 
6. SPOSÓB UZYSKANIA NAGRÓD RZECZOWYCH 
6.1. Nagrody będą wydawane w siedzibie Organizatora w terminie do 10.02.2018r. 
6.2. Warunkiem wydania nagród jest brak przeterminowanych płatności uczestnika sprzedaży 

premiowej w stosunku do Organizatora na dzień odbioru nagrody. 
6.3. Każdy przedsiębiorca potwierdza odbiór nagrody na dowodzie wydania.  
6.4. Nagroda może być odebrana tylko przez uczestnika sprzedaży premiowej, nie może być 

scedowana na inny podmiot. 
 

7. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:  

a) jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
promocji, 

b) za nie przekazanie w terminie lub przekazanie błędnych danych sprzedażowych przez 
Uczestnika promocji. 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w punktach handlowych Organizatora.  
8.2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji wykluczyć Uczestnika 

z udziału w promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli powziął 
uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem.  

8.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby 
Organizatora. 

8.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
8.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 
8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych 

w związku z promocją. 
 
 
 

Dane osobowe Uczestników Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), dalej zwanej „ustawą”. Administratorem danych osobowych jest  
Organizator opisany w pkt 1 ppkt 1.1 Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w Promocji jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją Promocji. Dane osobowe Uczestników będą 
przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz doręczenia Nagród na zasadach określonych w ustawie, Uczestnikowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.  

 


