Regulamin promocji „Activejet „ 2020
I. Organizator
1. Promocja „ Activejet ” zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Partner Premium Salata
Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ulicy Granicznej 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000090090, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 774-001-45-05 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ulicy Granicznej 46 jest
administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.1000)
3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i przetwarzane przez
Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ulicy Granicznej 46 w celu
przeprowadzenia Promocji określonej niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnikowi Promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy
prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia
danych osobowych ze zbioru.
5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna.
II. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa do wyczerpania nagród promocyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania
przyczyn.
III. Zasady Promocji
1. Udział w promocji jest dobrowolny.
2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji
Regulaminu Promocji w całości.
3. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji spełni poniższy warunek:
Uczestnik wykona, w terminie objętym promocją, zakupu dowolnych tonerów Activejet , na
określonych warunkach:
Przy zakupie dwóch dowolnych tonerów Activejet :
Smycz z przewodem do ładowania za 20gr
Przy zakupie czterech dowolnych tonerów Activejet :
-Lampka biurkowa LED AJE0-NERO za 1zł
4. Wydanie gratisu nastąpi poprzez doliczenie go do dokumentu zakupu.

IV. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać
pisemnie na adres: Partner Premium Salata Spółka Jawna, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock (z
dopiskiem Activejet 2020 ).
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do
korespondencji jak również opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru reklamowanego przez
Partner Premium.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony
pisemnie lub drogą mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
V Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed
wejściem w życie takich zmian.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora – ulica Graniczna 46, 09-407
Płock.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą „Activejet”
5. Każda Promocja organizowana przez Partner Premium jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
6. Promocje organizowane w Partner Premium nie podlegają łączeniu.
7. W razie zwrotu „towaru głównego” uczestnik promocji zobowiązany jest do zwrotu gratisu z
wyłączeniem artykułów spożywczych.
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