Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 74 97, fax. +48 22 732 71 16
www.mikado.pl abramis@abramis.com.pl

Pravidla promo akce - Speciální sleva 30 % - Příislušenství pro kapraře na českém
trhu.
§1. Úvod
1. Následující Pravidla upravují podmínky používání účastníky a propagační kampaň organizovanou v rámci
programu Speciální akce (dále jen „propagace“).
2. Organizátorem a provozovatelem Akce je Abramis Sp. z o.o. se sídlem v Łomianki, na ul. Łąkowa 52a, 05-092
Łomianki, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném u Okresního soudu Varšava – hlavní město Varšava, XIV.
obchodní oddělení Národního Soudního rejstříkuobchodní oddělení Národního Soudní rejstřík pod číslem KRS:
0000194763, základní kapitál: 252 000 PLN, s daní Dič: PL1180014612, Ičo: 012006950 (dále jen „společnost“).
Pořadatel je odpovědný za vedení propagace a její řádnou organizaci.
3. Akce poběží od 11.01.2022 v 00:00:00 do 28.02.2022 do 23:59:59. 04.30 Dále jen: "Období propagace".
4. Akce platí pouze v Ččesku (dále : Propagační trh ”).
§2 Definice
1. Speciální sleva 30% - sleva 30% poskytnutá zákazníkovi na vybrané produkty ve specifikovaném období.
2. Pravidla - tento Propagační řád.
3. Vybrané produkty - produkty specifikované níže (seznam).
4. Období propagace - zadané časové období dané akce. 5. Propagační trh - trh, na kterém akce platí.
§3 Pravidla propagace
1. Akce je určena všem zákazníkkontrahentům Společnosti - Abramis Sp. z o.o.
2. Akce spočívá v zadávání objednávek na vybrané produkty se speciální slevou 30%.
3. Akce trvá do 28.02.2022 do 23:59:59 nebo do vyprodání zásob.
4. Pro získání Speciální slevy 30% musí dodavatel splnit všechny následující podmínky během období
propagace:
a) provést objednávku vybraných produktů v období akce,
b) zaplatit veškeré platby společnosti Abramis sp. z o.o.
§4 Stížnosti
1. Účastník může podat stížnost týkající se účasti v Promo akci, pokud jsou splněna pravidla stanovené v těchto
Pravidlech a nejsou organizátorem implementovány, nebo jsou realizovány nesprávně, v rozporu s
ustanoveními Pravidel. Stížnosti lze podávat písemně na adresu: Abramis Sp. z o.o. Łąkowa Street 52a, 05-092
Łomianki nebo prostřednictvím e-mailu: marketing@abramis.com.pl 2. V reklamaci je třeba uvést: jméno a
příjmení a adresu Účastníka, jakož i popis a důvod reklamace. 3. Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne
jejich obdržení ve správné formě.
§5 Vyloučení z propagace
1. Pořadatel může vyloučit Uživatele z Akce, pokud Uživatel:
- poruší ustanovení těchto Pravidel.
- jinak poruší kogentní ustanovení zákona v souvislosti s Promo akcí.
- je v prodlení s platbami společnosti Abramis sp. z o.o.
§6 Osobní údaje
Účastníků 1. Pořadatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů Akce.
Účastníci ve smyslu čl. 4 body 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob s ohledem na o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení

Abramis Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000194763, REGON 012006950, NIP 118-00-14-612, BDO 000038805, kapitał zakładowy wpłacony w całości 252.000 zł

Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 74 97, fax. +48 22 732 71 16
www.mikado.pl abramis@abramis.com.pl

Směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) („GDPR“). 2. Osobní údaje účastníků zpracovává
Pořadatel v souladu s platnou právní úpravou, v zejména s ustanoveními GDPR.
§7 Závěrečná ustanovení
1. Předpisy jsou k dispozici na: www.mikado.pl/ ve formátu, který umožňuje snadné čtení a tisk.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel během Doby akce, včetně zejména práva na prodloužení
Doby akce s tím, že změna Pravidel nebude mít vliv na práva získaná Účastníky před změnami Akce. Změny
pravidel vstupují v platnost ihned a změny nezhorší stávající podmínky pro Propagační akce uvedené v těchto
Pravidlech.
3. Tato pravidla podléhají polskému právu.
§8 Vybrané produkty
AM-DFS-50-003 AM-DFS-50-003
IS14-R613
IS14-R613
WAA853-360- WAA853-3603.00
3.00
S14-23-100181 S14-23-100181
S14-23-100181 S14-23-100181
WAA638-10-3 WAA638-10-3
WAA638-12-3 WAA638-12-3
WAA638-12-3.5 WAA638-12-3.5
WAA638-13-3.5 WAA638-13-3.5
AMP03-100-3 AMP03-100-3
UM-UK004
UM-UK004

FISHING SCALE - DIGITAL 003 50kg - BLACK - 1 pcs.
MAT - FAST MAT - 1 pcs.
ROD - FURRORE 3K CARP 360 / 3 LBS (3 sec.) - 1 pcs.
LANDING NET - TERRITORY CARP NET - 1 pcs.
LANDING NET - TERRITORY CARP NET - 1 pcs.
ROD - NOCTIS X CARP 10' (300) / 3LBS (2 sec.) - 1 pcs.
ROD - NOCTIS X CARP 12' (360) / 3LBS (2 sec.) - 1 pcs.
ROD - NOCTIS X CARP 12' (360) / 3.5LBS (2 sec.) - 1 pcs.
ROD - NOCTIS X CARP 13' (390) / 3.5LBS (2 sec.) - 1 pcs.
RODPOD - COMPACT 3 ROD - 1 pcs.
NECK WARMER - CLASSIC - BLACK - 1 pcs.
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