
1. Organizatorem Promocji jest Grodno Spółka Akcyjna z siedzibą w Michałów Grabina ul. Kwiatowa 

14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000341683, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, następujące pojęcia oznaczają:  

a) Organizator – Grodno Spółka Akcyjna z siedzibą w Michałów Grabina ul. Kwiatowa 14 , 05-126 

Nieporęt. 

b) Uczestnik promocji – Klient firmy Grodno S.A. – Klient nabywający u Organizatora towary na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (z wyłączeniem podmiotów segmentu dystrybucji).  

c) Produkty - towary znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora od producenta Ferro zakupione 

przez Uczestnika Promocji bezpośrednio od Organizatora w czasie trwania promocji.  

d) Gadżet – produkt, który uczestnik może nabyć w cenie 1 zł netto po dokonaniu zakupów o łącznej 

wartości netto nie mniejszej niż dany próg zakupowy  

3. Za zakup Produktów przekraczający jeden z powyższych progów zakupowych (próg I 1000 zł netto, 

próg II 1500 zł netto) Klient, który spełni warunki promocji w czasie jej trwania nabywa prawa do 

zakupu za kwotę 1 zł netto JEDNEGO z Gadżetów przewidzianych w danym progu zakupowym. 

Warunkiem jest spełnienie wszystkich założeń niniejszego regulaminu.  

4. W okresie promocji wartość zakupów może być kumulowana przez danego Uczestnika. Zakupione 

produkty w ramach promocji nie podlegają zwrotowi, a jedynie naprawie lub wymianie gwarancyjnej.  

5. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do nabycia Gadżetu na osoby trzecie lub łączyć ich z 

prawami do nabycia Gadżetu innych Uczestników.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub jej przedłużenia 

bez podania przyczyn pod warunkiem, że nie spowoduje to uszczerbku dla praw nabytych przez 

uczestników.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nabytych Gadżetów wynikłe z winy producenta. 

W przypadku braku dostępności Gadżetów powstałej nie z winy Organizatora, zastrzega on 

możliwość zamiany tego Gadżetu na inny przewidziany w przedmiotowej promocji. Organizator 

zastrzega, że nie będzie wypłacał różnicy między wartościami tych Gadżetów. Gadżety nie podlegają 

zamianie na ekwiwalenty pieniężne.  

8. Ilość Gadżetów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

9. Nabyty Gadżet na podstawie warunków ujętych w niniejszym regulaminie promocji zostanie 

przekazany Uczestnikowi Promocji wraz z Fakturą VAT. Organizator promocji oświadcza, że 

możliwość zakupu Gadżetu nastąpi w ciągu 45 dni od zakończenia promocji.  

10. Warunkiem możliwości nabycia przez Uczestnika praw do zakupu danego Gadżetu za 1 zł netto 

jest brak po stronie tegoż Uczestnika wymagalnych płatności względem Organizatora.  

11. Promocja trwa od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  

12. Uczestnik biorąc udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem promocji i akceptuje 

jego postanowienia 


