
 

 

PROMOCJA 

„Zbieraj punkty, odbieraj nagrody  

z kartonem INVERCOTE” 

Regulamin 

 

Zasady ogólne  

1. Promocja polega na zbieraniu punktów, przyznawanych odpowiednio do ilości 
zakupionego papieru w firmie Igepa Polska.  

2. Promocja dotyczy zakupów wszystkich kartonów z linii: Invercote Creato, Invercote G, 
Invercote Duo z oferty Igepa Polska.  

3. Czas trwania promocji: 02.07.2019 – 30.09.2019. 
4. Zgromadzenie określonej liczby punktów umożliwia odebranie odpowiedniej 

nagrody.  

II. Przyznawanie punktów  

1. Za zakup 1 tony kartony Invecote Creato, Invercote G lub Invercote Duo Klient 
otrzymuje 3 punkty. Punkty przyznawane są za zakupy dokonane przez cały okres 
trwania promocji.  

2. Za zakupy mniejsze niż 1 tona przyznawane są punkty cząstkowe, które się sumują 
przy kolejnych zakupach w czasie trwania promocji (np. za zakup 0,25 tony kartonu 
klient otrzymuje 0,75 punktu). 

3. W przypadku transakcji złożonej z różnego rodzaju asortymentu, tonaż różnego 
asortymentu sumuje się, o ile obejmuje produkty objęte promocją.  

4. Punkty automatycznie oblicza komputerowy system obsługi klientów Igepa. 
Informacja na temat aktualnego stanu punktów dostępna jest w Biurze Obsługi 
Klientów.  

5. Firma Igepa Polska zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany liczby punktów 
przyznawanych za objęte promocją produkty.  

III. Nagrody 

1. W trakcie promocji możliwe jest osiągnięcie określonych progów punktowych. 
Poszczególne nagrody są do nich przypisane, a ich wykaz jest następujący:  



 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Liczba i rodzaj nagród  
w poszczególnych progach punktowych nie podlega zmianie.  

3. Firma Igepa Polska zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne  
o porównywalnej wartości i z porównywalnego typu produktów.  

4. Nagrody mogą różnić się wyglądem od uwidocznionych na zdjęciach w materiałach 
reklamujących promocję.  

IV. Odbiór nagród 

1. Odbiór nagród przysługuje wszystkim klientom, którzy osiągną odpowiednią liczbę 
punktów. Klient może odebrać dowolną liczbę nagród z uzbieranych przy zakupach 
punktów.   

2. Po zakończeniu promocji, klient w ciągu 7 dni ma zdecydować o rodzaju 
nagrody/nagród, jakie chce odebrać w ramach zebranych przez siebie punktów. 
Informację tę klient zgłasza w formie pisemnej (wysyłając e-mail) na adres 
obsługującego go handlowca z Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenie powinno określać 
rodzaj nagrody i liczbę sztuk oraz dane klienta i adres dostawy. Dopuszcza się 
wydanie nagrody w czasie trwania promocji. Wtedy stosowna liczba punktów 
(odpowiadająca nagrodzie) odjęta zostanie od puli punktów nazbieranych przez 
klienta. 

3. Nagrody zostaną dostarczone do klientów osobiście przez handlowców lub za 
pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

4. W przypadku braku określonej nagrody u dostawcy lub pojawienia się innej 
przeszkody niezależnej od Igepa Polska, termin dostawy nagrody do klienta zostanie 
określony indywidualnie. 

5. Klient potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na odpowiednim 
dokumencie.  

6. Firma Igepa Polska zastrzega sobie prawo do wzięcia pod uwagę stanu zobowiązań 
klienta podczas przyznawania nagród.  

V. Warunki uczestnictwa 

1. W promocji „Zbieraj punkty, odbieraj nagrody z kartonem Invercote” mogą wziąć 
udział wszyscy klienci Igepa Polska - osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą.  

2. Przystąpienie do promocji oznacza akceptację postanowień regulaminu.  



3. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy firmy Igepa Polska oraz osoby blisko  
z nimi spokrewnione.  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Zasięg terytorialny promocji: ogólnopolski.  
2. Firma promująca: Igepa Polska Sp. z o.o.  
3. Wszelkie sprawy sporne nie zawarte w niniejszym regulaminie określają przepisy 

Kodeksu Cywilnego i mogą być rozstrzygnięte przed właściwym dla organizatora 
promocji sądem powszechnym.  

Kraków, 28.06.2019 

 

 


