REGULAMIN PROMOCJI (kupon rabatowy) DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH - DHN
ORGANIZOWANEJ W DNIACH od 31.03.2013r. do 30.04.2013r.

I. Organizatorzy Promocji
Promocja organizowana jest przez:
1.ULPLAST z siedzibą w Warszawie, 03-921 Warszawa, ul. Londyńska 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem
KRS 0000272888, NIP: 1132650008
2.DHN WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 83.
3.DHN KRAKÓW z siedzibą w Krakowie, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7.
4.DHN POZNAŃ z siedzibą w Poznaniu, 60-118 Poznań, ul. Krzywa 14.
5.DHN ŁÓDŹ z siedzibą w Łodzi, 90-364 Łódź, ul. Tylna 3a.
6.DHN SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, 70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 21.

II. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2013r. i kończy się w dniu 30.04.2013r.

III. Uczestnictwo i zasady Promocji
1. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości:
a) 5% liczonego od ceny netto - klientom końcowym - Uczestnikom Promocji, dokonującym zakupu produktów marki
OMNITIP™ jednorazowo powyżej 100zł
b) 6% liczonego od ceny netto - klientom końcowym - Uczestnikom Promocji, dokonującym zakupu produktów marki
OMNITIP™ jednorazowo powyżej 3000zł
c) 7% liczonego od ceny netto - klientom końcowym - Uczestnikom Promocji, dokonującym zakupu produktów marki
OMNITIP™ jednorazowo powyżej 6000zł

2.Rabat nie łączy się z innymi promocjami, organizowanymi przez Partnerów.
3. Lista naszych Partnerów biorących udział w Promocji dostępna jest na stronie:
http://www.ulplast.pl/dystrybucja.htm

4. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy wypełnią formularz przez stronie:
http://www.ulplast.pl/promocje.htm

3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji musi w trakcie jej trwania tj. w dniach 01.03.2013r –31.04.2013r.
dokonać zakupu w oddziałach Partnerów DHN po wcześniejszym wypełnieniu formularza na stronie:
http://www.ulplast.pl/promocje.htm
Po otrzymaniu wygenerowanego kuponu przez organizatora z indywidualnym kodem kreskowym, otrzymanego
drogą mailową , należy go okazać u dystrybutora przed wystawieniem faktury.

IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad realizacji niniejszej Promocji, w tym w szczególności nieudzielania rabatu lub
udzielenia go w nieprawidłowej wysokości, mogą być składane przez Klientów w terminie 30 dni od daty wystawienia
dokumentu sprzedaży, na adres: ULPLAST SP. Z O.O , 03-921 Warszawa,ul. Londyńska 25
2. Reklamacja, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać nazwę firmy imię, nazwisko, adres do korespondencji
Uczestnika Promocji jak również kserokopię dowodu sprzedaży oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1 rozpatrywane będą przez Komisję d/s Promocji w terminie 30 dni od dnia
otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku
tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu
Reklamacji będzie ostateczne.
4. W przypadku nieuzasadnionego nie naliczenia rabatu bądź nieprawidłowego naliczenia rabatu powstałego z winy
Partnera, za przyjęcie, rozstrzygnięcie i pokrycie kosztów reklamacji klientów z tego tytułu oraz zwrotu Klientowi
różnicy pomiędzy zapłaconą ceną a ceną pomniejszoną o wysokość przysługującego klientowi rabatu odpowiadać
będzie Partner.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z Promocji któregoś z oddziałów:
DHN - WARSZAWA
DHN- KRAKÓW
DHN- POZNAŃ
DHN – ŁODŹ
DHN – SZCZECIN
jeśli nastąpi to w wyniku siły wyższej.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a. w siedzibie ULPLAST SP. Z O.O. , 03-921 Warszawa, ul.Londyńska 25
b. w serwisie internetowym www.ulplast.pl
3. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres:

ULPLAST SP. Z O.O. , 03-921 Warszaw, ul. Londyńska 25

