
AKCJA PROMOCYJNA „COATED BY INDUSTRIAL”

Zapraszamy do uczestnictwa w naszej akcji promocyjnej „COATED BY INDUSTRIAL”.

Wystarczy wykorzystać naklejkę z hasłem promocji, aby otrzymać bezpłatny zestaw gadżetów 
INDUSTRIAL/NOVOL. 

Systemy farb INDUSTRIAL COATING SYSTEM do maszyn rolniczych, kontenerów, naczep, ram
i autobusów charakteryzują się znakomitą odpornością na promieniowanie UV i zmienne warunki
atmosferyczne. Powłoki lakiernicze INDUSTRIAL zapewniają wieloletnie zabezpieczenie antykorozyjne,
ale również są przyjazne dla środowiska.

ZASADY: Co zrobić, aby otrzymać gratisowy zestaw?

Dołącz do grupy producentów, oferujących nowoczesne rozwiązania systemowe.
Weź udział w promocji i odbierz naklejki!



REGULAMIN Promocji 

„COATED BY INDUSTRIAL” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej  „COATED BY INDUSTRIAL” jest NOVOL Sp. z o.o. z siedzibą                           

w Komornikach, ul. Żabikowska 7/9. 

1.2 Promocja trwa od 01.06 - 31.08.2019 r. 

1.3 Obszar promocji obejmuje terytorium Polski. 

1.4 Promocja dotyczy zakupu produktów firmy NOVOL, z linii INDUSTRIAL w okresie promocyjnym liczonym od 

01.06 - 31.08.2019 r. 

1.5 Uczestnikami promocji mogą być jednostki prowadzące działalność gospodarczą.  

1.6 Promocja polega na zakupie produktów z linii INDUSTRIAL za min. 200 zł netto .Na podstawie faktury klient 

otrzymuje jedną naklejką (równowartość kwoty 200 zł netto), którą nakleja na pojazd użytkowy. Podstawą 

do otrzymania gratisowego zestawu jest wysłanie min. 3 zdjęć na wskazany adres mailowy. 

Za pojazd użytkowy uznawane będą: pojazd silnikowy i jego przyczepa lub naczepa, wykorzystywany 

głównie do transportu towarów lub pasażerów do celów działalności gospodarczej. Samochody osobowe są 

wyłączone z promocji. 

1.7 Zasady: 

a) Uczestnik dokonuje zakupu produktów linii INDUSTRIAL 

b) Uczestnik zamawia naklejki akcji – u dystrybutora, przedstawiciela, bądź w centrali NOVOL. Naklejki 

(jedna naklejka odpowiada wartości zakupu 200 zł netto) wydawane są na podstawie faktury za 

zakupione produkty w firmie NOVOL. Nie ma limitu ilości wydawanych naklejek. 

c) Uczestnik przygotowuje zdjęcia pojazdu (min. 3), na którym produkt INDUSTRIAL został zastosowany      

i na którym zamieszczono naklejkę. W okresie promocyjnym ilość sesji na różnych pojazdach jest 

nieograniczona. 

d) Uczestnik przesyła zdjęcie na adres: daria.drewek@novol.pl 

e) Każdy uczestnik otrzymuje gratisowy zestaw na wskazany w mailu adres wysyłkowy. 

1.8 Informacje na temat promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne (mailing,  

              portale internetowe, media społecznościowe, przez przedstawicieli firmy NOVOL). 

 

II. Warunki uczestnictwa w promocji 

 

2.1 Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja warunków regulaminu. 

2.2 Aby wziąć udział w promocji należy: 

a) Spełnić warunki uczestnictwa w promocji wymienione w punktach: 1.5. – 1.6 

b) Brać czynny udział w promocji, dokonać zakupu produktów INDUSTRIAL w czasie trwania promocji. 

c) Wykonać zadania zawarte w zasadach, w pkt. 1.7. 

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania w promocji „COATED BY INDUSTRIAL” 

 

3.1. Nagrody w promocji- zestaw składający się z : 

a) Bluza czerwona z kapturem / 1 szt. 

b) Koc piknikowy/ 1 szt. 

c) Kubek do kawy/ 1 szt. 

3.2. Zasady przyznawania nagród w promocji: 

Nagrody przyznawane będą każdorazowo na podstawie nadesłanych zdjęć. 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych zdjęć oraz do ich nieodpłatnego 

wykorzystania w dowolnej formie i w dowolnym terminie. 

 

 



IV.     Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.  

 

4.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszej promocji można zgłaszać na piśmie,  

na adres Novol Sp. z o.o. lub na e-mail daria.drewek@novol.pl przez cały czas trwania promocji oraz w ciągu 

14 dni od zakończenia akcji – to jest najpóźniej do dnia 14.09.2019 roku (decyduje data wpływu reklamacji 

do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 

4.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika  

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

V.      Postanowienia końcowe 

 

5.1 Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.  

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.  

5.3 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym  

uczestnikom promocji w siedzibie NOVOL  Sp. z o.o. oraz na stronie industrial.novol.pl 

5.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5.5 Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Poznaniu. 

 


