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REGULAMIN KONKURSU  

„KRASNAL CERMAGU” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „Krasnal Cermagu” jest firma Cermag Sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 38-40, NIP 894-19-20-984, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000018571, osoba kontaktowa: Joanna Śmietanka, gsm 600 830 000, 

jsmietanka@cermag.com.pl. 

1.2.  Konkurs trwa od 6 lipca 2015 do 31 lipca 2015.  
 

1.3.  Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

 

II. Warunki udziału w Konkursie. 

 

2.1.  W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy klienci firmy Cermag.  
 

2.2.  W czasie trwania konkursu należy odwiedzić Salon Cermag we Wrocławiu oraz 
wypełnić formularz konkursowy, dostępny w Punkcie Obsługi Klienta.  

 

2.3.  Zgłoszenia można dokonywać również w formie mailowej, wysyłając pod adresem 
konkurs@cermag.com.pl wszystkie dane, umieszczone na formularzu konkursowym 
(w formie skanu ulotki lub tekstowo)  

 
2.4.  Formularze konkursowe zbierane są do dnia 31.07.2015 do godziny 19:00.  

 

III. Nagrody w konkursie 

 

3.1.  Nagrodą w Konkursie jest rabat na zakupy produktów Paradyż w Salonie Cermag we 

Wrocławiu w wysokości 1000 zł brutto.  

 

mailto:konkurs@cermag.com.pl


                                

 

Cermag Sp. z o. o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 38-40, tel. 071 7820011, fax. 071 7820032,  www.cermag.com.pl 

KRS: 0000018571, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 894-19-20-984, REGON: 930959381, nr rach. bankowego: 84 1500 1155 1211 5000 7669 0000  

Kapitał zakładowy: 1 640 000 zł w całości wniesiony
 

3.2.  Dodatkowo osobom wyróżnionym przyznane zostaną upominki od firm Cermag, 

Hansgrohe oraz Grohe. Ostateczna liczba przyznanych upominków oraz ich wartość 

uzależnione są od ilości zgłoszeń konkursowych, kwalifikujących się do wyróżnienia. 

 

3.3.  Informacje dot. wygranej zwycięzcy otrzymają drogą mailową na adres wskazany w 

formularzu konkursowym w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu.  

 

 

IV. Wydanie nagród 

 

4.1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu danych 

niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy. 

 

4.2.  W przypadku braku możliwości kontaktu z laureatem w terminie 14 dni od 

powiadomienia zwycięzcy o wygranej, nagroda pozostanie własnością Organizatora.  

 

4.3. Nagrody zostaną wydane na koszt Organizatora. Jeżeli do nagrody dołączony jest 

protokół przekazania nagrody, laureat potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym 

podpisem na protokole.  

 

4.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.  

 

 

V. Odpowiedzialność organizatora 

 

5.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 

opóźnieniem lub niedoręczeniem informacji o nagrodzie, wynikające ze zmianą 

adresu e-mail Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przekazanie 

Uczestnikowi informacji o nagrodzie czy przekazania nagrody.  

 

 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

 

6.1.  Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy 

mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres: jsmietanka@cermag.com.pl 

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  
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6.2.  Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny adres 

Uczestnika, jak również dokładny opis, powód reklamacji oraz treść żądania.  

 

6.3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora.  

 

6.4.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.   

 

6.5.  Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca 

reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiona za pomocą wiadomości e-

mail, wysłanej na adres podany w reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 
7.1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 
7.2.  Niniejszy Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej pod adresem: www.cermag.com.pl/krasnalcermagu 
 


