
Regulamin promocji 

„Miernik wielofunkcyjny MFT1835 z PROTON+ w zestawie” 

 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Promocja – „Miernik wielofunkcyjny MFT1835 z PROTON+ w zestawie” dla Uczestników dokonujących zakupu Produktów, 

organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator – Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej 05-500, ul. Słoneczna 42A wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000051982, kapitał zakładowy 1 050 000,00 zł, NIP 527-20-18-347. 

3. Zestaw promocyjny – miernik wielofunkcyjny Megger MFT1835 z oprogramowaniem PROTON+  

4. Cena Promocyjna – cena za zestaw promocyjny w wysokości 4199 zł netto. 

5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc oraz podmioty posiadające 

osobowość prawną. 
6. Punkt Handlowy – strona Internetowa Megger o adresie: www.pl.megger.com oraz dystrybutorzy Megger na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisem na stronie www.pl.megger.com/obsluga-i-pomoc/dystrybutorzy 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 03.01.2019 do 31.03.2019 roku lub do 

wyczerpania zapasów.  

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. 

 

§ 3 

Zasady Promocji 

1. W przypadku spełnienia powyższego warunku, Uczestnikowi przysługuje Cena Promocyjna zestawu. 

2. Punkt handlowy w związku z dokonaną sprzedażą zestawu Promocyjnego wystawi dokument sprzedaży potwierdzający 

taką transakcję. Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu, stosownie do postanowień §4 Regulaminu. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Zestawu Promocyjnego na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne Produkty 

objęte i/lub nieobjęte Promocją, w szczególności nie ma możliwości wyboru innych produktów niż wskazane w §1 ust. 3. 

Organizator nie przewiduje także możliwości zwrotu Zestawu Promocyjnego. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu. 

Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz 

dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający 

dokonanie zakupu Produktu. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w punkcie handlowym oraz na stronie 

internetowej.  

2. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez 

Organizatora w związku z Promocją. 

3. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści 

niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
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