
 

REGULAMIN KONKURSU „LED ZA LED” 
 

1. Konkurs organizowany jest przez LED-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000443817, NIP: 547-214-50-33, REGON 243126224, zwaną także „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w hurtowniach zrzeszonych  

w Grupie El-Sigma. 

3. Konkurs trwa w terminie od  15.09.2017r. do 15.12.2017r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów, dokonujących zakupów asortymentu LED-POL  

w Hurtowniach zrzeszonych w Grupie El-Sigma, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Konkursem objęty jest cały asortyment LED-POL oferowany w Hurtowniach Grupy  

El-Sigma. 

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie udokumentowanych zakupów asortymentu LED-

POL w hurtowni El-Sigma w okresie trwania konkursu. 

8. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu osiągnięcia 

wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody.  

9. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród Klientów hurtowni, która w trakcie trwania konkursu 

dokonała zakupów asortymentu LED-POL o najwyższej wartości spośród wszystkich hurtowni 

zrzeszonych w Grupie El-Sigma. 

10. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który dokonał zakupów asortymentu LED-POL  

o największej wartości w okresie trwania konkursu w hurtowni El-Sigma, z zastrzeżeniem punktu 9. 

11. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci 43-calowego telewizora LED. 

12. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia 

konkursu przez upoważnionego pracownika firmy LED-POL w siedzibie hurtowni, w której Zwycięzca 

dokonywał zakupów i przy udziale pracownika tejże hurtowni. 

13. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być wymieniona na inną.  

14. Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód z innych źródeł do opodatkowania na zasadach 

obowiązujących Uczestnika. 

15. Warunkiem przekazania  nagrody jest uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi oryginału formularza, 

będącego podstawą do przesłania Klientowi informacji PIT- 8c, stanowiącego załącznik do regulaminu 

oraz podpisanie druku potwierdzenia odbioru nagrody. 

16. Produkty zakupione w trakcie trwania konkursu nie podlegają zwrotowi. 

17. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i  wyraża zgodę 

na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w związku z konkursem, 

jego przebiegiem i organizacją. 

18. Ewentualne zastrzeżenia i reklamacje związane z przebiegiem konkursu Uczestnik może kierować  

w czasie jej trwania oraz przez okres 30 dni po jej zakończeniu do Organizatora, na adres mailowy 

promocje@led-pol.pl. Po upływie wskazanego wyżej terminu wszystkie roszczenia Uczestników 

względem Organizatora, wygasają. 

19. Wszelkich informacji na temat Promocji udziela Dział Marketingu Organizatora, pod numerem telefonu 

+48 33 822 63 07. 

 

mailto:promocje@led-pol.pl


Załącznik do Regulaminu Konkursu „LED ZA LED”  
 

 
NAZWA HURTOWNI EL-SIGMA  …………………………………………………….. 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Nazwisko i imię  

NIP  

Data urodzenia  

PESEL  

 
ADRES ZAMELDOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Województwo  

Powiat  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

ADRES DO KORESPONDENCJI UCZESTNIKA KONKURSU (jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

Województwo  

Powiat  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

 
DANE URZĘDU SKARBOWEGO 
 

Nazwa  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica, nr  

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Uczestnika konkursu 

 


