REGULAMIN PROMOCJI „Rozdajemy produkty za darmo”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Rozdajemy produkty za darmo”, zwanej dalej
„Promocją”, jest Primesort sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu, przy pl. Północnej
15-19 B2, NIP: 6272760395 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja asortymentu marki „Surge Polonia” w (dalej:
„Produkty Promocyjne”), dostępnych w prowadzonych przez Organizatora sklepie
internetowym na stronie www.surgepolonia.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od do 14 maja 2019 roku do 16 maja 2019
roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
§2 NAGRODY
1. W promocji, za zakupy, zostaną przyznane nagrody gratisowe marki Surge Polonia,
wybrane przez Organizatora z pośród dostępnych na stronie internetowej
www.surgepolonia.pl (dalej: „Nagrody”).
2. Wartość Nagrody uzależniona będzie od ilości produktów znajdujących się w
koszyku kupującego.
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nabywających Produkty
marki Surge Polonia jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w
czasie trwania Promocji:
1. Dokonać zakupu produktów marki Surge Polonia na stronie internetowego
sklepu www.surgepolonia.pl za minimum 50 zł.
2. Po wrzuceniu wybranych produktów do koszyka, w zależności od ich łącznej
wartości, Uczestnikowi zostaną odblokowane produkty gratisowe „Nagrody”.
Z pośród nich Uczestnik będzie mógł wybrać dowolny jeden.
3. Im wyższa wartość koszyka, tym wyższa wartość odblokowanych
dostępnych Nagród.
4. Organizator wyodrębnił 5 progów zakupowych:
a) próg 50-100 zł zapewnia dostęp do Nagród:
-naklejka winylowa Polska Walcząca farba, kolor, biały
-naklejka winylowa Polska Walcząca w okręgu, kolor, srebrny
-naklejka winylowa Polska Walcząca w okręgu, kolor, biały
-naklejka winylowa Polska Walcząca, kolor, złoty
-naklejka winylowa Polska Walcząca, kolor, srebrny
-naklejka winylowa Polska Walcząca, kolor, biały

b) próg 100-150 zł
-plakat patriotyczny
-plakat patriotyczny
-plakat patriotyczny
-plakat patriotyczny
-plakat patriotyczny
-wieszak SURGE

Piłsudski - portret
Dekalog Patrioty
Grom & Husaria
Polska Walcząca mur
GROM

c) próg 150-200 zł
-koszulka damska Grunwald (JASNY MELANŻ)
-czapka Szachownica Lotnicza (CZARNA)
-koszulka patriotyczna Czarna Polska Walcząca (JASNY MELANŻ)
-koszulka dziecięca Ratownik (NIEBIESKA)
-koszulka Niemieckie Obozy (CZARNA)
d) próg 200-250 zł
-koszulka damska z kieszonką Folk (NIEBIESKA)
-koszulka damska z kieszonką Made in Poland (CIEMNY MELANŻ)
-koszulka z kieszonką Poziomice (NIEBIESKA)
-koszulka Bałtyk (NIEBIESKA)
-koszulka Chałupy (CIEMNY MELANŻ)
-koszulka damska K2 (CHABROWA)
-koszulka Kocham Polskie Góry (NIEBIESKA)
-spodnie dresowe damskie (JASNY MELANŻ)
-koszulka Marynarka Wojenna (GRANATOWA)
e) próg 200-300 zł
-SZYK Sweter V-neck Flaga (CYNAMONOWY BRĄZ)
-SZYK Sweter V-neck Flaga (WOJSKOWY KHAKI)
f) próg 300 zł
-bluza K2 (JASNY MELANŻ)
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 uprawniać będzie do korzystania z
Promocji
6. Uczestnik może dokonać wielu zamówień
7. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi bezpośrednio po wrzuceniu przez niego
produktów do koszyka zakupowego na stronie sklepu internetowego
www.surgepolonia.pl
8. Nagrody będą przyznawane aż do wygaśnięcia Promocji lub do wyczerpania
zapasów.
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać drogą emaliowa na adres sklep@surgepolonia.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer zamówienia oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogę
emaliową w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego
marki Surge Polonia www.surgepolonia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.

