
 

REGULAMIN PROMOCJI „Jeden wybór pakiet korzyści” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Promocji „Jeden wybór 
pakiet korzyści” (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest INTERHANDLER SP. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Wapiennej 6, 
NIP: 8790169699 zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Celem akcji jest promocja fabrycznie nowych koparko-ładowarek marki JCB dostępnych na stronie 
www.interhandler.pl (dalej: „koparko-ładowarka”). 

4. Promocja obowiązuje w dniach 01.02.2023 r. - 30.04.2023 r. lub do wyczerpania dostępnej w 
Promocji puli 20 koparko-ładowarek. 

5. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty, które złożą zamówienie i zakupią w czasie trwania 
Promocji koparko-ładowarkę, co zostanie potwierdzone wystawioną przez Organizatora fakturą 
VAT (dalej: „Uczestnik Promocji”). 

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Uczestnik Promocji dokonując zakupu nowej koparko-ładowarki w ramach Promocji może dokonać 
wyboru jednego z czterech pakietów korzyści, wskazanych na podstronie 
https://www.interhandler.pl/jeden_wybor_jcb/ w cenie zakupionej koparko-ładowarki. 

 

§ 3 WARUNKI PROMOCJI 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany jest w czasie trwania Promocji: 
1.1.  Skontaktować się z przedstawicielem handlowym Organizatora w celu zgłoszenia chęci zakupu   

 koparko-ładowarki oraz chęci wzięcia udziału w Promocji, wybrania modelu i specyfikacji    
 koparko-ładowarki oraz ustalenia ceny sprzedaży. 

1.2.  Złożyć zamówienie na  koparko-ładowarkę i wybrany pakiet korzyści. 
1.3.  Dokonać zakupu koparko-ładowarki, potwierdzonego wystawieniem faktury VAT przez   

 Organizatora. 
2. W cel u skorzystania z Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w 

Promocji przed zakupem koparko-ładowarki. 
3. Warunkiem skorzystania z Promocji przez Uczestnika Promocji jest dostępność u Organizatora 

wybranego przez Uczestnika Promocji modelu i/lub specyfikacji koparko-ładowarki w czasie 
trwania Promocji. 

4. Cena sprzedaży koparko-ładowarki musi zostać zaakceptowana zarówno przez Organizatora jak i  
Uczestnika Promocji. 

5. Promocja się nie łączą z innymi Promocjami organizowanymi przez Organizatora. 
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§ 4  REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji Uczestnik Promocji może składać w formie 
pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres office@interhandler.pl 

2. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia 
otrzymania reklamacji od Uczestnika Promocji. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji i osób go reprezentujących jest 
Organizator. Dane osobowe przetwarzane będę wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 
zostały umieszczone pod adresem: http://www.interhandler.pl/dane-osobowe/. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.  
2. Organizatora zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie, co 

jednak nie będzie miało wpływu na prawa Uczestnika Promocji nabyte przed zawieszeniem lub 
zakończeniem Promocji. O zawieszeniu lub zakończeniu Promocji Organizator poinformuje 
Klientów za pośrednictwem strony internetowej www.interhandler.pl 

3. Udział w Promocji i podanie danych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne. 
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