
REGULAMIN PROMOCJI „KOSZYK KWAZAR” 
edycja 2018 

 
§ I. Organizator Promocji 

 
1. Promocja „Koszyk Kwazar”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez firmę 

Kwazar Corporation Sp. z o. o. z siedzibą w Budy Grzybek przy ul. Chełmońskiego 144, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000088355, posiadającą numer identyfikacji podatkowej  
NIP 529-164-57-08, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 
wg stanu na dzień na dzień 01.01.2013 r. wynosi 4.100.000,00 zł, zwaną dalej „Kwazar” 
lub „Organizatorem”.  
 

2. Kwazar jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza 
je wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  
 

3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych 
osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych 
przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.  

 
§ II. Czas trwania 

 
Zakupy promocyjne od dnia 10.11.2017r. do dnia 28.02.2018r. włącznie.  
 

§ III. Uczestnictwo w Promocji 
 

1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym 
Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie 
następujące warunki: 

a) w okresie trwania Promocji dokonają zakupu na określoną kwotę u swojego 
dystrybutora (hurtowni) na produkty firmy Kwazar 

b) prześlą drogą elektroniczną (marketing@kwazar.com.pl) lub pocztą tradycyjną (na 
adres Kwazar Corporation Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów  
z dopiskiem „Koszyk Kwazar”) dokument potwierdzający zakup produktów  
tj. kopię/kserokopię/skan faktury VAT. 

c) termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.04.2018. Decyduje data wpłynięcia  
e-maila lub data stempla pocztowego. 

 
§ IV. Zasady Promocji 

 
1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III otrzyma upominek  

w postaci jednego z niżej wymienionych produktów. Uczestnik Promocji ma do wyboru 
4 upominki w zależności od wartości złożonego  zamówienia (kwota netto po rabacie):  

mailto:marketing@kwazar.com.pl


a) wartość zakupu od 3000 zł: - głośnik bezprzewodowy JBL 

b) wartość zakupu od 5000 zł: - bransoletka srebrna W.Kruk 

c) wartość zakupu od 10000 zł: - kamerka/rejestrator samochodowy Xblitz 

d) wartość zakupu powyżej 15 000 zł: tablet Lenovo 

2. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje jeden upominek wg wartości złożonego 
zamówienia. Upominków (koszyków) nie można łączyć. 
 

3. Zestawy upominkowe, o których mowa w § 4 ust. 1 będą dostarczane, Uczestnikom 
Promocji przez przedstawiciela firmy Kwazar lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.  

 
4. W przypadku wyczerpania zapasów Organizator ma prawo zaproponować 

Uczestnikowi Promocji inny upominek, zgodny jednak z wartością przysługującego mu 
upominku. 

 
§ VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  

a) u Organizatora,  
b) na stronie internetowej w zakładce B2B Promocje dla biznesu   

 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Promocji pod nazwą „Koszyk Kwazar”. 
 

3. Każda Promocja organizowana przez Kwazar jest odrębna i oparta o odrębne 
regulaminy. Promocje organizowane przez Kwazar nie łączą się. 

 


