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Pravidlá propagácie – Špeciálna zľava 30% - Kaprárske náčinie na slovenskom trhu
§1. Úvod
1. Nasledujúce pravidlá upravujú podmienky používania propagačnej kampane organizovanej účastníkmi v
rámci programu špeciálnych akcií (ďalej len „propagácia“).
2. Organizátorom a prevádzkovateľom Akcie je Abramis Sp. z o.o. so sídlom v Łomiankach, ul. Łąkowa 52a, 05092 Łomianki, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Varšava – hlavné mesto Varšava, XIV
Obchodný odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000194763, základné imanie: 252 000 PLN, s
daňovým identifikačným číslom číslo NIP 118-00-14-612, REGON 012006950 (ďalej len: „Spoločnosť“).
Organizátor je zodpovedný za priebeh propagácie a jej správnu organizáciu.
3. Akcia potrvá od 11.01.2022 od 00:00:00 do 28.02.2022 do 23:59:59. (ďalej len „obdobie propagácie“)
4. Akcia je platná iba na Slovensku (ďalej len „trh propagácie“)
§2 Definície
1. Špeciálna zľava 30% – zľava 30% poskytnutá zákazníkovi na vybrané produkty v určenom čase
2. Pravidlá - tento Propagačný poriadok.
3. Vybrané produkty – produkty špecifikované nižšie (zoznam)
4. Obdobie propagácie – špecifikované časové obdobie danej akcie.
5. Propagačný trh – trh, na ktorom akcia platí.
§3 Pravidlá propagácie
1. Akcia je určená pre dodávateľov Spoločnosti - Abramis Sp. z o.o.
2. Akcia spočíva v zadávaní objednávok na vybrané produkty so špeciálnou zľavou 30%.
3. Akcia trvá do 28.02.2022 do 23:59:59 alebo do vypredania zásob.
4. Aby mohol dodávateľ získať špeciálnu zľavu 30 %, musí počas Obdobia akcie splniť všetky nasledujúce
podmienky:
a) zadať objednávku vybraných produktov v období akcie,
b) uhradiť všetky platby spoločnosti Abramis sp. z o.o.
§4 Sťažnosti
1. Účastník môže podať sťažnosť týkajúcu sa účasti na Akcii, ak pravidlá uvedené v týchto pravidlách nie sú
implementované organizátorom alebo sú implementované nesprávne v rozpore s ustanoveniami pravidiel.
Reklamácie je možné podávať písomne na adresu: Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki alebo
prostredníctvom e-mailu: marketing@abramis.com.pl
2. V reklamácii by malo byť uvedené: meno a priezvisko a adresa Účastníka, ako aj popis a dôvod reklamácie.
3. Reklamácie budú posúdené do 14 dní odo dňa ich prijatia v správnej forme.
§5 Vyradenie z propagácie
1. Organizátor môže vylúčiť Užívateľa z Akcie, ak Užívateľ:
- porušuje ustanovenia týchto pravidiel
- inak poruší povinné ustanovenia zákona v súvislosti s Akciou.
- je v omeškaní s platbami voči Abramis sp. z o.o
§6 Osobné údaje účastníkov
1. Organizátor vyhlasuje, že je správcom osobných údajov Účastníkov akcie v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 /46 / EC (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) („GDPR“).
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2. Osobné údaje účastníkov spracúva Organizátor v súlade s platnou legislatívou, najmä s ustanoveniami GDPR.
§7 Záverečné ustanovenia
1. Predpisy sú dostupné na: www.mikado.pl/ vo formáte, ktorý umožňuje jednoduché čítanie a tlač.
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel počas obdobia akcie, vrátane najmä práva na predĺženie
obdobia akcie, s tým, že zmena pravidiel nebude mať vplyv na práva nadobudnuté účastníkmi pred
novelizáciou nariadenia vstupujú do platnosti a že zmeny nezhoršia podmienky. Akcie špecifikované v týchto
pravidlách.
3. Tieto pravidlá podliehajú poľskému právu.
§7 Vybrané produkty
WAA638-12-3
WAA638-13-3.5

WAA638-12-3

ROD - NOCTIS X CARP 12' (360) / 3LBS (2 sec.) - 1 pcs.

WAA638-13-3.5

ROD - NOCTIS X CARP 13' (390) / 3.5LBS (2 sec.) - 1 pcs.

WAA853-360-3.00

WAA772-305

ROD - EXCELLENCE METHOD FEEDER 305 c.w. up to 90g (2 sec.) - 1 pcs.

IS14-R613

WAA772-330

ROD - EXCELLENCE METHOD FEEDER 330 c.w. up to 90g (2 sec.) - 1 pcs.

AM-DFS-50-003

WAA772-350
WAA853-3603.00

ROD - EXCELLENCE METHOD FEEDER 350 c.w. up to 90g (3 sec.) - 1 pcs.

S14-23-100181

ROD - FURRORE 3K CARP 360 / 3 LBS (3 sec.) - 1 pcs.
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