
Regulamin promocji

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji tj. zasady udziału w promocji, zasady jej przebiegu, a także 
nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich promocja 
zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały mają jedynie charakter pomocniczy. 

3. Organizatorem promocji jest HaGiP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bychawie, ul. 
Sienkiewicza 49, 23-100 Bychawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000584694, NIP 713-309-05-20, REGON 362921857, (dalej „Organizator”). 

4. Promocja trwa od 20 kwietnia 2017 roku do odwołania.

5. Klienci zostaną poinformowani o zakończeniu promocji na stronie www.hagip.pl lub w siedzibie Organizatora. 

6. Promocja prowadzona będzie w siedzibie firmy Organizatora tj. w Bychawie i okolicach miasta Bychawa.

7. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu butli zamówionych przez klienta detalicznego z bezpośrednią dostawą do 
domu. Klientem detalicznym jest osoba fizyczna korzystająca z gazu propan lub propan-butan w butlach 10 kg 
i 11 kg w gospodarstwie domowym na użytek własny. 

8. Promocja polega na zbieraniu przez klientów Znaczków Punktowych otrzymywanych razem z dostarczanymi 
im butlami i umieszczaniu ich na otrzymanej przy przystąpieniu do akcji promocyjnej Karcie Stałego Klienta.

9. Znaczki Punktowe, po umieszczeniu na Karcie Stałego Klienta do zbierania znaczków (dalej „Karta Stałego 
Klienta”) umożliwiają wymianę na produkt z katalogu nagród lub na  określony upust w § 2.

§ 2. Zasady akcji promocyjnej

1. W promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci firmy HAGIP Sp. z o.o., którzy zamawiają dostawę butli z gazem 
do domu i wyrażą chęć przystąpienia do akcji promocyjnej. 

2. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w 
trakcie trwania  akcji promocyjnej zbiorą na Karcie Stałego Klienta określoną ilość Znaczków Punktowych. 

3. Przystąpienie Uczestnika do promocji oznacza, że Uczestnik: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia.

b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków. 

4. Znaczki Punktowe za dokonany zakup gazu wydawane będą w okresie trwania promocji. 

5. Dystrybucja Znaczków Punktowych wydawanych Klientom, którzy zakupili co najmniej 1 sztukę butli z gazem 
propan lub propan-butan z firmy HaGiP sp. z o.o. następować będzie wg schematu:
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1 szt  pełna butla zakupiona od Organizatora =  1 Znaczek Punktowy

6. Wymiana Znaczków Punktowych naniesionych na Kartę Stałego Klienta na nagrody lub upust odbywać się 
będzie wg schematu:

6 Znaczków Punktowych = 10 złotych upustu na cenie zakupu 6-tej butli z gazem z firmy 
Organizatora 

Określona na Karcie Stałego Klienta ilość Znaczków Punktowych = wybrana, aktualnie dostępna 
nagroda.

7. Klient nie może odebrać Znaczków Punktowych w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. 
Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane do siedziby firmy Organizatora.

8. Znaczki Punktowe powinny być przyklejane na uzupełnioną danymi Kartę Stałego Klienta. Klient będzie mógł 
otrzymać Kartę Stałego Klienta od Organizatora przy dostawie gazu do domu lub w siedzibie Organizatora.

9. Klient, który zbierze określoną ilość Znaczków Punktowych a następnie – w okresie trwania promocji - 
przekaże Organizatorowi w siedzibie lub przy dostawie gazu do domu wypełnioną danymi Kartę Stałego 
Klienta z naklejoną na nią określoną liczbą Znaczków Punktowych, uzyska prawo do wymiany jej na produkt z 
katalogu nagród lub upust określony w § 2.

10. Ilość Znaczków Punktowych niezbędnych do wymiany na produkt z katalogu nagród lub upust określony w § 2 
określona jest na Karcie Stałego Klienta.

11. Znaczki Punktowe nie przysługują Klientowi przy zakupie gazu w cenie uwzględniającej upust określony w § 2.

12. Karty Stałego Klienta z naklejonymi Znaczkami Punktowymi uprawniają do wymiany na produkt z katalogu 
nagród lub upust określony w §2 w czasie trwania promocji i możliwy jest wyłącznie w siedzibie Organizatora 
lub u dostawcy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym informacji zawierających numer Karty Stałego Klienta, 
numer kontaktowy oraz rodzaj wybranej nagrody.

13. Zgłoszenie telefoniczne informacji zawierających numer Karty Stałego Klienta, numer kontaktowy oraz rodzaj 
wybranej nagrody może nastąpić wyłącznie w godzinach pracy biura  Organizatora. 

14. W sytuacji, gdy Klient zgłosi się po odbiór wybranej przez siebie nagrody a produkt ten nie będzie w danej 
chwili dostępny, Organizatora przedstawi Klientowi inne nagrody do wyboru.  

15. Warunkiem wymiany Znaczków Punktowych na produkt z katalogu nagród lub upust określony w § 2, jest 
okazanie i wydanie pracownikowi firmy Organizatora, w okresie trwania promocji, uzupełnionej w wymagane 
dane Karty Stałego Klienta z naklejonymi na nią Znaczkami Punktowymi. Wszystkie Znaczki Punktowe 
uprawniające do wymiany na produkt z katalogu nagród lub upust określony w § 2, muszą znajdować się na 
jednej Karcie Stałego Klienta – łączenie Znaczków Punktowych znajdujących się na różnych Kartach Stałego 
Klienta jest wykluczone. 

16. Organizator zatrzymuje Karty Stałego Klienta na podstawie których Klient dokonał wymiany na produkt z 
katalogu nagród lub upust określony w § 2. Jeżeli na Karcie Stałego Klienta znajduje się więcej Znaczków 
Punktowych niż jest to wymagane do odbioru produktu z katalogu nagród lub wymiany na upust określony w 
§ 2, nadmiar uważany jest za wykorzystany. 

17. Po upływie okresu trwania promocji, Znaczki Punktowe oraz Karty Stałego Klienta tracą ważność i nie będą 
uprawniały do wymiany na produkt z katalogu nagród lub wymiany na upust określony w § 2. Klientowi w 
takim przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Stałego Klienta 
z naklejonymi na nią Znaczkami Punktowymi czy niezgłoszeniem Organizatorowi chęci skorzystania z promocji,
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a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Stałego Klienta z naklejonymi Znaczkami 
Punktowymi na ekwiwalent pieniężny. 

18. Znaczki Punktowe oraz Karty Stałego Klienta z naklejonymi na nie Znaczkami Punktowymi nie mogą stanowić 
przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka 
sprzedaż lub zamiana Znaczków Punktowych lub Kart Stałego Klienta  na gotówkę jest zakazana. 

19. Pracownik firmy Organizatora obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Stałego 
Klienta i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki Punktowe budzą jego wątpliwości 
co do autentyczności i legalności pochodzenia. 

20. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta lub Znaczków Punktowych duplikaty nie 
są wydawane. Znaczki Punktowe , jak również Karty Stałego Klienta nieczytelne, zniszczone lub uszkodzone lub
zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki Punktowe nie będą akceptowane. 

§ 3. Odpowiedzialność Organizatora 

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, powinny być kierowane w formie 
pisemnej na adres siedziby organizatora tj. HaGiP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 23-100 Bychawa, z dopiskiem 
„Promocja reklamacja” w terminie 7 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji. Pisemna reklamacja 
powinna zawierać: numer karty oraz numer telefonu kontaktowego, datę zakupu, przyczynę reklamacji wraz z 
uzasadnieniem oraz czytelny podpis. 

22. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. 

23. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

24. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

25. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona 
telefonicznie poprzez numer telefonu wskazany w przesłanym piśmie, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia 
reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

27. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle promocji będą rozstrzygane polubownie a w braku 
satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
Organizatora. 

28. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany  w siedzibie Organizatora. 
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§ 5. Materiały promocyjne

29. Blankiet Karty Stałego Klienta.

30. Ulotka promocyjna.

31. Znaczek Punktowy – wzór
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32. Katalog nagród rzeczowych: długopisy, smycze, zapalniczki, zapałki 220, dysze do kuchenki gazowej. 
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