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REGULAMIN PROMOCJI NA PRODUKTY AUTOMATYKI BUDYNKU 

„PROMOCJA LATO 2019” 

 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I. Organizatorem promocji o nazwie „Promocja Lato 2019”, zwanej dalej „Promocją”, jest 

PPUH EL-TEAM sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Al. Młodych 26-28, 

NIP: 634-013-39-38, zwana dalej „Organizatorem”. 

II. Promocja prowadzona jest poprzez wykorzystanie strony internetowej 

www.automatykabudynku.pl należącej do Organizatora. 

III. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019. 

IV. Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

I. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, których podstawowym 

profilem działalności są usługi w zakresie montażu, parametryzacji, uruchomień, 

serwisu, konserwacji instalacji elektrycznych (instalatorzy, integratorzy, inne podmioty 

profesjonalnie wykonujące instalacje elektryczne), w tym szczególności instalacji 

inteligentnych budynków. 

II. Promocja nie jest skierowana do osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej, a także dla klientów ostatecznych. 

III. Udział w Promocji związany jest z koniecznością wyrażenia zgody na otrzymywanie 

informacji handlowej (newsletter) ze strony automatykabudynku.pl. Zgoda ta może 

być w każdym czasie przez Uczestnika Promocji wycofana. 

IV. Promocja polega na sprzedaży wybranych produktów z obszaru automatyki budynku 

w cenach specjalnych. Podane w warunkach Promocji ceny, są cenami netto, nie 

uwzględniającymi podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z odrębnymi 

przepisami i w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży produktów. 

V. Ceny promocyjne obowiązują dla wszystkich zamówień złożonych w okresie trwania 

promocji, nawet jeśli z powodów leżących po stronie Organizatora, ich realizacja 

przypadnie po okresie jej trwania. 

VI. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, obniżkami, bonusami, akcjami 

promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi. 

http://www.automatykabudynku.pl/
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§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

I. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać w formie mailowej na adres el-team@el-team.com.pl. 

II. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko oraz adres e-mail 

osoby zgłaszającej oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

III. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

ich otrzymania. 

IV. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą 

mailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

V. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.automatykabudynku.pl w części poświęconej przedmiotowej 

Promocji. 

II. 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. 
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