
Jednolity tekst Regulaminu akcji promocyjnej „Wyreguluj zimę” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna 

BRAGER Sp. z o.o. pod nazwą „Wyreguluj zimę” (dalej: „Akcja”).  
2. Organizatorem Akcji jest BRAGER Sp. z o.o. z siedzibą w 63-300 Pleszew, ulica Rolna 11, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000513883, Kapitał zakładowy: 300 000, 00 zł (dalej: 
„BR” lub „Organizator”).  

3. Akcja organizowana jest przez BR w celu promowania produktów BRAGER wprowadzonych do sprzedaży 
na rynku polskim. 

4. AKCJĄ objęte są produkty OXIBORD i PELEBORD możliwe do zakupu z magazynu BRAGER Sp. z o.o. w 
Pleszewie.  

5. Akcja trwa od 13/01/2020 roku do 20/03/2020 lub odwołania. O terminie zakończenia akcji BR 
poinformuje na stronie www.brager.com.pl   

6. Akcja skierowana jest do klientów spółki Brager i polega na:  
a) Zamawiając min. 5 sztuk regulatorów do kotłów z serii OXI BORD lub PELE BORD, otrzymasz panel 
pokojowy RIDO BORD 120 lub 121 za 1 zł*.  
b) Zamawiając min. 20 sztuk regulatorów do kotłów z serii OXI BORD lub PELE BORD, otrzymasz panel 
pokojowy RIDO BORD 160 lub 161 za 1 zł*. 

 
§ 2. Uczestnicy Akcji: 

1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:  
1.1. Każda osoba fizyczna lub firma, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca 

miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. BR nie wprowadza żadnych ograniczeń co do ilości nabywanych produktów. 
3. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji w każdym momencie jej trwania bez podania przyczyn. 

Informacja o zakończeniu Akcji zostanie przeprowadzona zgodnie z § 1.pkt 5.  
4. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Akcji jest BRAGER Sp. z o.o. z 

siedzibą w 63-300 Pleszew, ul. Rolna 11. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji,  
 

§ 3. Reklamacje 
1. Reklamacje związane z Akcją muszą być zgłaszane na piśmie do BR.  
2. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 20/03/20120r. Reklamacje zgłoszone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
4. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w 

zależności od posiadanych przez Uczestnika możliwości komunikacyjnych niezwłocznie po rozpatrzeniu 
reklamacji z zachowaniem § 3.pkt 2.  

5. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia 
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.brager.com.pl Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 
2020 roku.  

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie informując o zmianie za 
pośrednictwem strony internetowej www.brager.com.pl   

 
 

                                                                                                             Zarząd BRAGER  Sp. z o.o.  
 
 


