
Regulamin akcji promocyjnej: „ZWIĘKSZ OBRÓT I SIĘGNIJ GWIAZD” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„Zwiększ obrót i sięgnij gwiazd” – dalej zwanej „Promocją” 

1.2. Organizatorem Promocji jest Panta Plast Sp. z o.o. dystrybutor na Polskę produktów 

Unimax z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowa 12 wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000155174 (zwana w dalszej części „Organizatorem) 

1.3. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski. 

1.4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2017 r. a kończy w dniu 31.12.2017 r.  

1.5. Uczestnik przystępując do promocji, oświadcza że zapoznał się z regulaminem  

i akceptuje jego wszystkie  punkty.  

2. Zasady promocji 

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla partnerów z ważnymi umowami 

handlowymi. 

2.2. Promocja polega na zwiększeniu obrotów na produktach marki Unimax  

2.3. Promocja prowadzona jest w trzech grupach: 

1. Dla klientów, których średnia dwumiesięczna wartość zamówień długopisów 

Unimax z okresu od 01-01-2017 r. do 31-10-2017 r. mieściła się w przedziale  

200 – 500 pln netto 

2. Dla klientów, których średnia dwumiesięczna wartość zamówień długopisów 

Unimax z okresu od 01-01-2017 r. do 31-10-2017 r. mieściła się w przedziale  

501 – 1500 pln netto 

3. Dla klientów, których średnia dwumiesięczna wartość zamówień długopisów 

Unimax z okresu od 01-01-2017 r. do 31-10-2017 r. przekraczała wartość  

1500 pln netto  

2.4. Aby wziąć udział w promocji należy spełniać następujące wymagania: 

2.4.1 Średni dwumiesięczny obrót z okresu od 01-01-2017 r. do 31-10-2017 r.  

musi zawierać się w jednym z trzech zakresów podanych w punkcie 2.3 

2.4.2 Minimalny wzrost procentowy zakupów długopisów marki Unimax w okresie  

od 01-11-2017 r. do 31-12-2017 r. (dwa miesiące) powinien wynosić co najmniej 



50% w porównaniu ze średnim, dwumiesięcznym okresem o którym mowa  

w punkcie 2.3   

 

Przykład:  

Klient dokonał zakupów produktów marki Unimax w okresie  

od 01-01-2017 r. do 31-10-2017 r. na łączną kwotę 1000 pln netto.  

Daje to średnio dwumiesięczną wartość zakupów w kwocie 200 pln netto.  

(1000 pln / 5 dwumiesięcznych okresów = 200 pln) 

W związku z tym Klient ze swoją wartością zamówień mieści się w przedziale  

200-500 pln netto.  Aby mógł wziąć udział w promocji powinien przez okres  

od 01-11-2017 r. do 31-12-2017 r. dokonać zakupu o co najmniej 50% więcej czyli 

na kwotę 300 pln netto.  

 

3. Warunki udziału w promocji 

3.1. Aby wziąć udział w promocji, należy mieć uregulowane wszystkie faktury wymagane 

terminem płatności.  

3.2. Uczestnik aby wziąć udział w promocji powinien spełnić wszystkie warunki 

regulaminu 

4. Rozstrzygnięcie promocji 

4.1. Nagrodami w promocji są trzy zaproszenia do restauracji MOONSFERA  

w Warszawie.  

4.2. W każdej grupie przyznana będzie jedna nagroda.  

Wartość nagród (zaproszeń) uzależniona jest od przedziałów o których mowa  

w punkcie 2.3: 

- 150 pln dla klientów z pierwszej grupy 

- 250 pln dla klientów z drugiej grupy 

- 400 pln dla klientów z trzeciej grupy 

4.3. Nagrodę otrzyma jedna Firma, która osiągnie największy wzrost procentowy  

w swojej grupie o którym mowa w punkcie 2.4.2  

4.4. Nagrody będą przekazywane najpóźniej 1 miesiąc po zakończeniu promocji czyli  

do 31.01.2018 r. 

 



5. Postanowienia końcowe 

5.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.pantaplast.com.pl 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem,  

że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej 

www.pantaplast.com.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.  

5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

http://www.pantaplast.com.pl/
http://www.pantaplast.com.pl/

