
 
 
 
 
 

 

  
Promocja płyt PET A 

REGULAMIN 
 
 

I.    Zasady  
 

1. Organizator promocji: Igepa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18B.  
 
2. Promocja skierowana jest do klientów Igepa Polska Sp. z o.o. - osób prawnych i 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  
 

3. Promocja dotyczy  poniższych tworzyw sztucznych dystrybuowanych przez firmę 
Igepa Polska: 

 
7950-300CLKK06 PET A CLEAR p/p 1250x2050x0,60 mm  
7950-500CLKK05 PET A CLEAR p/p 1250x2050x0,50 mm 
7950-500CLKK075 PET A CLEAR p/p 1250x2050x0,75 mm 

 
4. Zasady promocji: za zakup tworzyw sztucznych wymienionych w pkt. 3  w trakcie 

obowiązywania promocji, Klient otrzymuje bon turystyczny Wakacje.pl wg poniższych 
kryteriów: 
a) za zakupy od 10 000 zł netto do 19 999 zł netto – klient otrzymuje 10% wartości 

zakupionych materiałów w formie bonu turystycznego  
b) za zakupy powyżej 20 000 zł netto – klient otrzymuje 20% wartości zakupionych 

materiałów w formie bonu turystycznego. 
 
5. Minimalny nominał bonu turystycznego to 100 zł. Kwota zebrana przez klienta w 

formie bonu będzie równana do góry do wielokrotności 100 zł.  
 

6. Czas trwania promocji: od 15.12.2021 do 30.04.2022 lub do wyczerpania promocyjnej 
puli towarów z pkt 3. 
 

7. Do promocji będą zaliczane zafakturowane zakupy, dokonane na ww. materiały w 
podanym w punkcie 7 okresie trwania promocji (data na fakturze określa termin 
zamówienia).  

 
 

II. Nagrody 
 

1. Nie ma możliwości zamiany nagród na gotówkę. 
 
2. Klient ma możliwość odbioru nagród w dwóch terminach:  

po 28.02.2022 roku (za zakupy za okres 15.12.2021 – 28.02.2022)  



oraz po zakończeniu promocji, czyli po 30.04.2022 (za zakupy za okres 15.12.2021 – 
30.04.2022 lub jeśli odebrał bon w pierwszym terminie: za zakupy za okres 
01.03.2021 – 30.04.2022).  
Jeśli w drugim okresie klient wszedł w pułap 20% wartości zakupów w bonach, po 
zakończeniu promocji otrzymuje również wyrównanie za okres pierwszy. 
 
Klient o woli odbioru nagród po pierwszym okresie promocji informuje swojego 
opiekuna handlowego z Igepa Polska mailowo lub telefonicznie. 

 
3. Nagrody dostarczane będą w formie elektronicznej na adres mailowy klienta podany, 

przez niego jako jego obowiązujący firmowy adres mailowy lub w wersji fizycznej 
kurierem.  

 
4. Vouchery można realizować na stronie internetowej wakacje.pl lub w salonach 

stacjonarnych wakacje.pl. 
 

5. Warunki realizacji bonów turystycznych dostępne są na stronie 
https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html 

 
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości płatniczych wobec firmy Igepa 

Polska Sp. z o.o.     
 
 

III. Postanowienia końcowe. 
 

1. Zasięg terytorialny konkursu: ogólnopolski. 
 
2. Wszelkie sprawy sporne nie zawarte w niniejszym regulaminie określają przepisy 

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

  
 

Kraków, 12.12.2021r. 


