REGULAMIN PROMOCJI ZADBAJ O SWOJE PODWOZIE
(części do podwozia koparek kołowych Atlas oraz ładowarek Weycor)
I. Organizator
Oferta promocyjna organizowana jest przez Atlas Poland Sp.z o. o. z siedzibą w Rumii 84-230, przy ul.
Towarowej 31, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000328594, NIP 5862237547, REGON 220779869, o kapitale zakładowym 50.000 zł,
zwany w niniejszym regulaminie Organizatorem.
II. Uczestnictwo w promocji
W promocji mogą wziąć udział wszyscy będący przedsiębiorcami właściciele, użytkownicy koparek
kołowych Atlas oraz ładowarek Weycor, gdzie możliwe jest wykorzystanie części do podwozia z oferty
promocyjnej, zwani w niniejszym regulaminie Uczestnikami. Promocja nie jest skierowana do
konsumentów.
III. Czas trwania promocji
Promocja trwa od 15.11.2019 r. do 31.05.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Termin zakończenia
promocji może ulec zmianie bez konieczności odrębnego powiadamiania.
IV. Zasady promocji
1.Organizator udzieli rabatu:
- 10 % ceny przy jednorazowym zakupie za minimum 1500 PLN netto części do podwozia maszyn, o
których mowa w pkt II powyżej,
2. Rabat promocyjny dotyczy wyłącznie koparek Atlas oraz ładowarek Weycor. Rabat jest naliczany od
aktualnych w dniu realizacji zamówienia cen i dotyczy wyłącznie części do podwozia, które znajdują
się w aktualnej ofercie handlowej Atlas Poland Sp. z o.o.
3.Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami udzielanymi indywidualnie na zasadach
współpracy.
4. Z oferty promocyjnej można skorzystać wielokrotnie w okresie jej trwania, natomiast rabat dotyczy
jednorazowego zakupu dla jednej faktury.
5. Warunkiem otrzymania rabatu jest podanie przez Uczestnika danych maszyn, do której przewidziany
jest zakup produktów (model + numer seryjny + rok produkcji)
6.Transakcja zostanie zrealizowana wyłącznie po złożeniu pisemnego zamówienia w formie mailowej
lub osobiście w siedzibie Atlas Poland Sp. z o.o. lub jej oddziale w Dąbrowie Górniczej.
7. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.
8. Promocja jest realizowana wyłącznie w siedzibie Atlas Poland Sp. z o.o. w Rumii oraz w jej oddziale
w Dąbrowie Górniczej.
9. Organizator zrealizuje prawidłowo złożone zamówienie w terminie nieprzekraczającym 30 dni
roboczych. Organizator ma prawo zażądać, aby cena i koszty transportu za zamawiane części zostały
zapłacone z góry; w takim wypadku, zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu zapłaty.

10. Do ceny zakupionych produktów zostanie doliczony koszt ich dostawy. Koszt dostawy nie jest
objęty rabatem.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do sprzedaży części do podwozia
objętych niniejszą promocją stosuje się odpowiednio Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Maszyn
Budowlanych Atlas Poland Sp. z o.o.
12. Części do podwozia będące przedmiotem niniejszej promocji nie są objęte gwarancją.
V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej,
listem poleconym na adres Atlas Poland Sp. z o. o. ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, NIP, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a
także dowód zakupu produktu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania. W razie
negatywnego dla Uczestnika rozpatrzenia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie
poinformowany listem poleconym na wskazany adres.
VI. Postanowienia końcowe
1.Promocja nie może być łączona z innymi promocjami lub wyprzedażami organizowanymi przez firmę
Atlas Poland Sp. z o. o.
2. Przewidziane niniejszym Regulaminem rabaty dotyczą wyłącznie zamówień, które zostały złożone w
okresie trwania promocji.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do uczestników będących przedsiębiorcami; niniejszego
regulaminu nie stosuje się do konsumentów.
4. Treść regulaminu jest udostępniona w trakcie trwania promocji w siedzibie Atlas Poland Sp. z o.o. w
Rumii oraz jej oddziale w Dąbrowie Górniczej, a także na stronie internetowej www.atlas-poland.pl.

