
REGULAMIN PROMOCJI „Markowe nagrody w konkursie Ventia” 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Ventia Sp.z o.o  z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 121A, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342440 („Organizator”). 

2. Promocja trwa od 17.08.2015r. do 30.09.2015r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

3. Promocją objęte są urządzenia z aktualnego Cennika LG 2015 obowiązującego od 1 lutego 2015. 

4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych 

(„Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w 

zdaniu poprzedzającym.  

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym Uczestnikom w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.ventia.pl . 

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:  

a) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych LG u organizatora promocji w terminie trwania promocji. 

7. Pięciu uczestników z największymi, skumulowanymi zakupami produktów LG objętymi promocją, dokonanymi w okresie trwania promocji 

otrzyma nagrody wymienione w pkt 8 wraz z  fakturą na kwotę 1 zł netto. 

8. Nagrodami w promocji są: 

a) Za zajęcie I miejsca - lustrzanka cyfrowa NIKON D3200 oraz obiektywy 18-55 VRII + 55-300 VR 

b) Za zajęcie II miejsca - kamera GOPRO HERO 4 Silver Edition 

c) Za zajęcie III miejsca - tablet LENOVO Yoga 2 10, 16GB, LTE 

d) Za zajęcie IV miejsca - aparat fotograficzny SONY DSC-TX30L 

e) Za zajęcie V miejsca -  smartfon LG G3 S  

9. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest uregulowanie faktury na kwotę 1 zł netto. 

10. Parametry techniczne, kolorystyka, dodatkowe wyposażenie i akcesoria nagród wymienionych w pkt. 8   może się różnić od 

przedstawionych w materiałach informacyjnych i reklamowych. 

11. Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagród: odbiór osobisty przez Uczestnika, przekazanie za pośrednictwem pracownika 

Organizatora, wysyłka kurierska. Dostarczenie zamówionych nagród odbywa się na koszt Organizatora. 

12. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o 

której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.  

13. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:  

- Prezes Zarządu Bogdan Matusiak, Wiceprezes Zarządu Piotr Wiśniewski 

14. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem Organizatora 

wymienionego w punkcie 1. 

15. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad promocji, tj. terminu 

obowiązywania, Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.ventia.pl . 

17. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku 

możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych właściwy będzie Sąd Rejonowy w Warszawie. 
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