
 

Regulamin promocji „Zrób zakupy za min. 4 tys. zł netto a wyciskarkę wolnoobrotową 
otrzymasz GRATIS!” 

 
1. Postanowienia wstępne 

 
1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Zrób zakupy za min. 4 tys. zł netto a wyciskarkę wolnoobrotową 
otrzymasz GRATIS!” określa zasady i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także 
obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”). 
1.2. Organizatorem promocji „Zrób zakupy za min. 4 tys. zł netto a wyciskarkę wolnoobrotową otrzymasz 
GRATIS!” (dalej również: „Promocja”) jest firma Prosave.pl Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Odlewniczej 4, NIP: 879-20-71-639 REGON: 871121090, zwaną dalej również: „Organizatorem”.  
1.3. Promocja obowiązuje w sprzedaży detalicznej. 
1.4. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze (dalej również: „Uczestnik”) 
1.5. Promocja obowiązuje od 01.03.2023 do 31.03.2023r. 
 

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji 
 
2.1. W promocji biorą udział następujące modele ochronników słuchu: PELTOR™ Optime™, 3M™ E-A-R™ 
Ultrafit™, wkładki 3M™ 1100 i 1110, 3M™ E-A-Rsoft™ 
2.2. Przy zakupie za min. 4 tysięcy zł netto ochronników słuchu z wymienionych powyżej modeli, uczestnik 
promocji otrzyma wyciskarkę wolnoobrotową gratis. 
2.3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest udokumentowany zakup towarów: PELTOR™ Optime™,  
3M™ E-A-R™ Ultrafit™, wkładki 3M™ 1100 i 1110, 3M™ E-A-Rsoft™ za kwotę min. 4 tys. zł netto  
w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023 r. Zakupy mogą być udokumentowane kilkoma dowodami sprzedaży z 
okresu od 1.03.2023 do 31.03.2023 r.  
2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. 
2.5. Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz.  
2.6. Aby otrzymać nagrodę, należy zgłosić się do swojego opiekuna sprzedaży. 
2.7. Nagrody zostaną dostarczone osobiście przez przedstawiciela Prosave.pl, lub też przesyłką kurierską do 30 
dni od spełnienia warunków promocji. 

3. Postanowienia końcowe 
 
3.1.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2023 roku. 
3.2. W przypadku niedostępności wyciskarki wolnoobrotowej do soków Eldom PJ410 900W  
 (przedstawionej na materiałach reklamowych), organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na model 
o wartości nie niższej niż 349 zł brutto 
3.3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z 
właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
3.4. Wszelkie reklamacje należy wnosić na adres e-mail marketing@prosave.pl. 
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny 
rozumianej jako (katalog zamknięty): 
- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca 
na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; 
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. 
3.5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez 
jego publikację na stronie internetowej www.prosave.pl. 
 

 


