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Regulamin Promocji „Rozdajemy prezenty technologiczne” 

1. Niniejsza Promocja o nazwie „Rozdajemy prezenty technologiczne” nie jest grą 

losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również 

konkursem. 

2. Promocja „Rozdajemy prezenty technologiczne” (zwana dalej „Promocja”) jest 

organizowana przez firmę CadXpert P. Gurga M. Dukat Spółka jawna, KRS: 

0000580592, NIP: 6751526384, REGON: 362831114, Ciepłownicza 23, 31-574 

Kraków (dalej: "Organizator"). 

3. Promocja trwa od 20 listopada do 23 grudnia 2018 roku. 

4. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji 

dokonają u Organizatora zakupu drukarki 3D Formlabs Form 2 lub 

MakerBot Replicator+. 

5. Promocja dotyczy zakupu drukarek 3D po cenie katalogowej i nie dotyczy 

rabatowanych produktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. 

6. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie warunki, 

wskazane w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania od 

Organizatora jednego prezentu (dalej „Prezent”) do jednego zamówionego 

egzemplarza drukarki 3D. Uczestnik ma możliwość wyboru Prezentu spośród trzech 

dostępnych: Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier, Deskorolka elektryczna Kawasaki 

Balance Scooter KX-PRO6.5A, Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GB LTE. 

7. Liczba Prezentów jest ograniczona. O wyborze Prezentu decyduje kolejność 

zamówień. 

8. Organizator prześle Prezent Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia 

wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie na adres na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu 

rejestracyjnym Konkursu lub będzie przekazane osobiście. Uczestnik jest 

zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanego Prezentu. 

Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta. 

10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na 

piśmie pod adresem Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja – promocja prezenty 

technologiczne 2018”. 

11. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak 

również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez 

Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania 

Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez 

Uczestnika. 

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do 

czasu jej zakończenia. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


