
 

REGULAMIN promocji EL-SIGMA AIRLINES 

 

1. Promocja jest organizowana przez EL-SIGMA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Katowicach we współpracy z Dostawcami określonymi w pkt. 2. 

2. Celem Promocji jest wspieranie sprzedaży produktów Dostawców, z którymi współpracuje EL– 

SIGMA Sp. z o.o., tj.: ETI POLAM, HAGER POLO, KANLUX, KOS ELEKTRO SYSTEM, LEGRAND, 

PAWBOL. 

3. Uczestnikami Promocji są Hurtownie zrzeszone w Grupie Dystrybucyjnej EL–SIGMA Sp. z o.o. oraz 

Klienci tych Hurtowni dokonujący zakupów produktów Dostawców określonych w pkt. 2. 

Hurtownie ELIKA, ALGRA-KRÓL, ELEKTRON, ELEKTRO-INVEST uczestniczą w programie 

promocyjnym z wyłączeniem dostawcy LEGRAND. 

4. Promocja organizowana jest od 13.07.2015 r. do 13.10.2015 r. 

5. Nagrodą w promocji jest wyjazd zagraniczny do Paryża o wartości nie przekraczającej 2 500 zł brutto 

oraz nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku od wycieczki oraz nagrody pieniężnej. Wycieczka 

będzie zrealizowana do najpóźniej do końca roku 2015 r. W ramach wyjazdu organizator zapewni 1 osobie 

wskazanej przez każdego uprawnionego zorganizowaną wycieczkę oraz przelot tam i z powrotem. 

6. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: 

Kategoria I: 

Za najwyższy obrót netto u danego Dostawcy w okresie promocji. 

Kategoria II: 

Za największy procentowy przyrost obrotów netto w odniesieniu do okresu od 13.07.2014 r.  

do 13.10.2014 r.  u danego Dostawcy. 

7. Uprawnionymi do nagrody będą Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 6. 

8. Hurtowni może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda w ramach niniejszej promocji. W przypadku, 

gdy dana Hurtowania spełni obydwa warunki określone w pkt. 6 u jednego Dostawcy, lub spełni te warunki u 

dwóch lub więcej Dostawców uprawniona jest wyłącznie do jednej wygranej. 

9. W sytuacji opisanej w pkt. 8  stosowane będą następujące zasady przyznawania nagród: 

a) jeżeli Hurtownia wygra promocję w związku z obrotem towarami jednego Dostawcy w obu 

kategoriach to przysługuje jej nagroda w kategorii I, a nagroda w kategorii II przysługuje Hurtowni, 

która osiągnęła kolejny wynik w tej kategorii, 

b) jeżeli Hurtownia wygra promocję w związku z obrotem towarami u dwóch Dostawców w tej samej 

kategorii, uzyskuje nagrodę u tego Dostawcy, z którym w okresie promocji osiągnęła wyższy poziom 

obrotu (kategoria I) lub wyższy przyrost obrotu (kategoria II). W takiej sytuacji nagroda związana z 

obrotem uzyskanym u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik  

w danej kategorii, 

c) jeżeli Hurtownia wygra promocję w związku z obrotem towarami u dwóch Dostawców w różnych 

kategoriach uzyskuje nagrodę w ramach kategorii I. W takiej sytuacji nagroda związana z obrotem 

uzyskanym u drugiego Dostawcy przysługuje Hurtowni, która osiągnęła kolejny wynik w II kategorii, 

d) w przypadku wystąpienia dalszych kumulacji wyników osiągniętych przez Hurtownie w ramach 

promocji stosowane będą odpowiednio zasady opisane po lit. a) – c); ostateczne rozstrzygnięcie  

w sprawie uprawnienia do nagród w wypadkach określonych w pkt. 8 należy do EL – SIGMA Sp. z 

o.o. 



 

10. Hurtownie, które spełniły warunki określone w pkt. 6 i którym przyznano nagrodę, z uwzględnieniem  

pkt. 9. niniejszego Regulaminu, wskażą Klienta, który przez swoje zakupy towarów poszczególnych 

dostawców miał największy udział w spełnieniu przez daną Hurtownię warunków z pkt. 6. Klient ten 

uprawniony jest do nagrody określonej w pkt. 5. 

11. Przyznanie nagród Hurtowniom i Klientom nastąpi w terminie do dnia 30.10.2015 r. 

12. Klient biorący udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

związanym z realizacją Promocji i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

Promocji w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec uczestników oraz w celu wysyłania informacji 

handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora środkami komunikacji 

elektronicznej. Informacje dotyczące uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi 

oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Promocji mają 

prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania 

lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania 

Nagrody w Promocji. 


