
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Jesienna promocja MOBIL”  

 
1. Definicje 

 

1.1. Organizator – ELIT Polska Sp. z o.o., z siedzibą w: 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24, NIP 872-

207-62-58, zwany dalej również jako ELIT Polska. 

1.2. Ranking – klasyfikacja w kolejności wartości sprzedaży produktów MOBIL w okresie 28 08 – 30 11 2019 

1.3. Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.), zarejestrowani przez organizatora promocji jako 

serwis i sklepo-serwis 

 

2. Zasady sprzedaży premiowej 

 

2.1. W ramach sprzedaży premiowej „Jesienna promocja MOBIL” organizator prowadzi Ranking który 

aktualizowany jest co 24 godziny, podstawą do zaliczenia sprzedaży do rankingu jest dokument 

sprzedaży. 

2.2. Organizator na podstawie Rankingu przekaże Uczestnikom nagrody: 

 

miejsce Nagroda minimalny obrót  

1 TV 55"  (Samsung QE55Q60RA)                  25 000,00     

2-3 Telefon ( Samsung Galaxy S10 G973F Prism Black)                  23 500,00     

4-7 Laptop (ASUS VivoBook X510UA i5-8250U/4GB/256SSD)                  14 000,00     

8-11 Hulajnoga MI 365 (Mi Electric Scooter Black + Gift Pack)                  11 000,00     

12-13 
Smartwatch (Smartwatch Garmin Fenix 5 Stalowoszary z 
Czarnym Paskiem 

                 10 000,00     

14-18 Smartwatch (Smartwatch Garmin Vivoactive 3)                    8 000,00     

19-22 
Wideorejestrator GARMIN (Garmin Dash Cam 65W FullHD/2" + 
32GB) 

                   7 000,00     

23-27 Opaska sportowa (Garmin Vivofit 4)                    4 500,00     

 

2.3. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest wykonanie minimalnego obrotu określonego dla danej 

nagrody.  

2.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej w przypadku 

zmiany oferty produktów na przedmioty o porównywalnych parametrach lub właściwościach. 

2.5. Uczestnik nie ma prawa żądania zamiany Przedmiotu Sprzedaży Premiowej na ekwiwalent w formie 

pieniężnej ani w innej formie. 

2.6. O aktualnym miejscu w Rankingu Uczestnik informowany jest za pośrednictwem Przedstawicieli 

Handlowych Organizatora. 

 

3. Zasady przekazania nagród 
 

3.1. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom na podstawie protokołu przekazania nagrody. 

3.2. Termin przekazania nagród wyniesie do 30 dni od daty zakończenia sprzedaży premiowej „Jesienna 

promocja MOBIL” 

3.3. Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej sprzedaży premjowej dla otrzymującego je 

Uczestnika stanowią przychód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnicy są 

zobowiązani samodzielnie do rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym. 

 

4. Postanowienia końcowe 
 

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i 

zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na 

stronach www.elitpolska.pl oraz katalog.elitpolska.pl 

4.2. Reklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis przyczyn 

uzasadniających złożenie reklamacji, powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony w pkt 



1.1. niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż 14 dni po 

zakończeniu terminu trwania akcji. Wszelkie decyzje Organizatora będą podjęte nie później niż w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i 

ostateczne. 

4.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia 

uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu  

4.4. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Sprzedaży premiowej, o których mowa w 

Regulaminie jest Organizator. Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest przeprowadzenie 

programu promocyjnego pod nazwą "Sprzedąż Premiowa Jesienna Promocja MOBIL". Każdy 

UCZESTNIK ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i uzupełnienia lub 

żądania ich usunięcia. 

4.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. 

 

 


