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ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji pod nazwą: „Voucher” [dalej: „Promocja”] jest APA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274779, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, opłaconym w całości NIP: 631-251-34-80, REGON: 240566402, telefon: +48 32 231 64 43; mail: info@apagroup.pl [dalej: „APA” lub „Organizator”].
DEFINICJE
Organizator określa następujące definicje na potrzeby niniejszego Regulaminu:
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która w okresie obowiązywania Promocji przedstawi APA Voucher na Rozwiązania APA otrzymany od Partnera APA, uprawniający do otrzymania Rabatu we wskazanej w treści Vouchera wysokości;
Partner APA - podmiot współpracujący z APA, prowadzący działalność gospodarczą - jednoosobową lub w formie spółki cywilnej lub w ramach spółki handlowej, który otrzymał od APA Voucher na Rozwiązania APA, celem umożliwienia udzielenia przez APA Rabatu na Rozwiązania APA
Klientom;
Rabat - zniżka w wysokości 15% udzielana na zakupione przez Klienta od APA Rozwiązanie APA,
liczony od ceny netto danego Rozwiązania APA; dotyczy zamówień złożonych w czasie trwania
niniejszej Promocji; Rabat zostaje naliczony w momencie złożenia przez Klienta zamówienia zawierającego Rozwiązanie APA;
Rozwiązania APA (na które udzielany jest Rabat) - oznacza software i hardware produkcji/autorstwa APA, z wyłączeniem wszelkich innych składników ceny sprzedaży, na którą składać
mogą się między innymi: koszty montażu, dostawy urządzeń itd.
Sklep Internetowy APA - oznacza sklep internetowy działający w witrynie https://shop.apasmart.pl/ w ramach którego możliwe jest składanie zamówień z wykorzystaniem Rozwiązań APA;
Voucher - bon o wymiarach 50x90 mm przekazywany przez APA Partnerom APA w celach promocyjnych i marketingowych, zawierający informację o danych Partnera APA, zewidencjonowany przez APA, uprawniający Klienta do otrzymania od APA jednorazowego Rabatu na Rozwiązania APA - za jego okazaniem APA podczas składania zamówienia, w skład którego wchodzą
Rozwiązania APA.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa przez okres od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.12.2020r. lub do odwołania przez
Organizatora.
Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili - informując o niniejszym na stronie internetowej pod adresem https://apasmart.pl/.
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WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
Promocja polega na udzieleniu przez APA na rzecz Klienta - jednorazowego Rabatu w wysokości
15% na Rozwiązania APA zamówione przez Klienta od APA - z wykorzystaniem Vouchera otrzymanego przez Klienta od Partnera APA - za okazaniem Vouchera.
Udział w Promocji jest dobrowolny.
Klient przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
Udział Klienta w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

MIEJSCE PROMOCJI
9. Miejscem Promocji jest Sklep Internetowy APA.
10. Klient jest również uprawniony do skorzystania z Promocji składając zamówienie na Rozwiązania APA bezpośrednio w siedzibie APA lub w budynku „APA Black House” przy ul. Tarnogórskiej
260 w Gliwicach.
INFORMACJA O REKLAMACJACH
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.apagroup.pl/dokumentacje-prawne oraz w siedzibie APA.
13. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie,
w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono
wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują
i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży
zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.
Gliwice, dnia 01.10.2020r.

________________
APA sp. z o.o.
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