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REGULAMIN PROMOCJI 

 

 

§ 1  Określenie organizatora 

 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja. 

2. Organizatorem promocji jest Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z  o.o., z siedzibą w Krze 

Duże 7, 96-325 Radziejowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr KRS: 0000034008, z kapitałem zakładowym  13 626 427,66 zł. 

(Organizator). 

 

§ 2 Termin i miejsce promocji 

 

1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibach dystrybutorów 

wskazanych na stronie internetowej www.dryvit.pl. Zasady promocji obowiązują również 

przy dokonaniu zakupu bezpośrednio od firmy Dryvit. 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.07.2022 i trwa do 30.11.2022 (Okres Promocji) Dryvit 

zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia promocji. 

 

§ 3 Uczestnicy promocji 

 

1. Udział w promocji mogą wziąć osoby prawne lub fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami”.  
2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i jest uzależnione od zakupu min. 24 op.  bazy tynku 

Hybrid Sandpebble (w op. 24,72 kg),     

 

§ 4 Zasady promocji 

 

1. Program promocyjny obejmuje zakup min. 24 op. bazy tynku Hybrid Sandpebble 

w cenie promocyjnej 203,54 zł netto/24,72 kg. Do ceny tej będzie doliczona usługa 

kolorowania w zależności od wybranego koloru tynku.   

2 .  Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty 

znajdujące się w ofercie Dryvit, 

3. Każdemu Uczestnikowi, który w okresie promocji dokona zakupu min. 24 op. bazy tynku 

Hybrid Sandpebble, przysługuje prawo do możliwości zakupu 3 op. gruntu Color Prime Plus 

Base (17,36 kg) w cenie 0,33 zł netto za 1 opakowanie. 

4. W cenie 0,33 zł netto za opakowanie gruntu Color Prime Plus Base nie jest wliczona dopłata 

za zabarwienie gruntu pod kolor tynku. Wysokość dopłaty za zabarwienie gruntu będzie 

http://www.dryvit.pl/


Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. 

 Krze Duże 7 

  96-325 Radziejowice 

Polska 

www.cpg-europe.com 

 

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS:0000034008, NIP: PL 522-00-11-385, BDO: 000104176, REGON: 010377270  

 Wysokość kapitału zakładowego:13 626 427,66 zł opłacony w całości. 
. 

uzależniona od koloru tynku i doliczona jako odrębna pozycja na dokumencie sprzedaży. 

5. Cena promocyjna 0,99 zł/ netto za 3 op. gruntu Color Prime Plus Base pod tynk Hybrid 

Sandpebble netto przysługuje Uczestnikowi za każdy zakup tynku w ilości min. 24 op. i 

będzie można z niej skorzystać tylko i wyłącznie w chwili dokonywania zakupu tynku.      

6. W sytuacji, w której Uczestnik nie skorzysta z możliwości zakupu gruntu po promocyjnej cenie 

w chwili zakupu tynku, uznaje się, że Uczestnik zrezygnował z Promocji i nie może z niej 

skorzystać  w terminie późniejszym.    

 

§ 5  Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można wysłać drogą mailową na adres 

malgorzata.jastrzebska@cpg-europe.com., z dopiskiem „Reklamacja –  promocja”, lub 

kontaktując się z Przedstawicielem Handlowym. Reklamacje można składać podczas 

trwania Okresu Promocji, w ciągu 7 dni kalendarzowych od wykrycia wady (liczy się data 

wysłania wiadomości mailowej). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis 

reklamacji oraz dane Uczestnika  niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi: co najmniej datę 

zgłoszenia reklamacji,  dane Odbiorcy lub przedstawiciela Odbiorcy zgłaszającego 

reklamację, nazwę  Produktu, którego dotyczy reklamacja, datę i numer faktury sprzedaży  

reklamowanego Produktu i dokładny opis wady.    
 

2. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora  w  terminie  14  dni  roboczych  od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie  postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  O  decyzji  Organizatora  Uczestnik  zostanie  powiadomiony e -

mailem,  

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności 

z przyczyn techniczno-organizacyjnych, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników.  

2. Odpowiedzialność Organizatora  względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty 

odpowiadającej wartości zakupu.    

3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter  

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego  

Regulaminu.    

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora.    

5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie 

Organizatora  oraz na stronach www.dryvit.pl  począwszy od dnia jej rozpoczęcia .   
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