
  

Regulamin Promocji „Ostrzarka SOPW-150 - Taniej o VAT” 
 
I. Postanowienia wstępne. 
1. Niniejszy Regulamin Promocji pod nazwą: „Ostrzarka SOPW-150 - Taniej o VAT” określa zasady funkcjonowania, 
warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom 
biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Regulamin”). 
2. Organizatorem Promocji „Ostrzarka SOPW-150 - Taniej o VAT” (dalej również: „Promocja”) jest BORAN Maciej 
Borkowski z siedzibą w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 10, 08-110 Siedlce, NIP: 8212530511, REGON: 142790851, (dalej 
również: „Organizator”). 
3. W Promocji mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą – po spełnieniu warunków udziału w 
Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”). 
 
II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji. 
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z 
Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w wysokości 874,00 zł od bazowej ceny sprzedaży 
brutto Ostrzarki SOPW-150 (dalej również „Produkt”), tj. od kwoty 4674,00 zł brutto.  
2. Promocja trwa od 01.09.2017 r. od godziny 0:00 do 30.09.2017 r. do godziny 23:59. (dalej również: „Czas Trwania 
Promocji”). 
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia 
przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów 
dostawy – w przypadku wysyłki). 
4. Aby wziąć udział w Promocji, należy: 
a. złożyć Zamówienie na Ostrzarkę SOPW-150 w Czasie Trwania Promocji drogą elektroniczną na adres 
biuro@boran.com.pl, w zamówieniu należy podać pełne dane firmy Uczestnika do wystawienia faktury VAT; 
b. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;  
c. wpłacić zadatek 30% kwoty brutto na podstawie wystawionej elektronicznej faktury PROFORMA. Wpłata zadatku jest 
równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zostanie udokumentowana fakturą VAT. 
5. Maszyny wykonywane są na zamówienie Uczestnika, termin realizacji zamówienia ustalany będzie indywidualnie w 
zależności od ilości zamówień które wpłynęły. Decyduje kolejność wpływania zamówień. 
6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji, które Uczestnik ponosi w 
pełnej wysokości na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi 
ofertami cenowymi. 
8. W Czasie Trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz. 
9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na 
jakikolwiek inny środek płatniczy. 
10. Pełnowartościowe Produkty zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi. 
 
III. Reklamacje. 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji (dalej również: „Reklamacje”), Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni 
od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@boran.com.pl lub listownie na 
następujący adres Organizatora:  BORAN Maciej Borkowski, ul. Starzyńskiego 10, 08-110 Siedlce. 
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie pełnych danych firmy Uczestnika, danych 
kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu), dołączenie skanu lub kserokopii faktury VAT, a także opisu przyczyn 
uzasadniających Reklamację. 
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i 
sposobie jej załatwienia. 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 
IV. Postanowienia końcowe. 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: http://boran.com.pl/Pobieranie,3, oraz w Siedzibie 
Organizatora i wchodzi w życie od dnia 01.09.2017 r. 
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