
  

REGULAMIN 

PROMOCJI 

„PODAJ DALEJ
 
 
 
 
 

1. Niniejszy regulamin okre

„Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest firma 

ul. Zabranieckiej 82, zwana dalej zamiennie Organizatorem.

3. Celem Promocji jest pozyskanie przez Organizatora nowych Klientów na oferowane 

przez siebie produkty i usługi.

 

1. Uczestnikami Promocji mog

jej usług i produktów na podstawie umów zawartych z 

Klienci pozyskani przez Organizatora w wyniku polecenia ich przez aktualnych 

Klientów. 

2. Aktualny Klient, który poleci Organizatorowi nowego Klienta, jest uprawniony do 

otrzymania nagrody, jeż

Organizatora warunki i zawrze z

urządzenie dozujące oraz zrealiz

3. Nowy Klient polecony przez aktualnego Klienta jest uprawniony do otrzymania 

nagrody, jeżeli zaakceptuje proponowane przez Organizatora warunki, zawrze z nim 

AQUICK

03-787 Warszawa, ul. Zabraniecka 82

NIP: 524

email: bok@

 

wodny, niezawodny… 

 

 

 

 

 
REGULAMIN 

PROMOCJI 

PODAJ DALEJ” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne   

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „PODAJ DALEJ”, zwanej dalej

2. Organizatorem Promocji jest firma  z siedzibą w Warszawie przy

zwana dalej zamiennie Organizatorem. 

3. Celem Promocji jest pozyskanie przez Organizatora nowych Klientów na oferowane 

przez siebie produkty i usługi. 

§ 2. Zasady promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być aktualni Klienci firmy 

jej usług i produktów na podstawie umów zawartych z 

Klienci pozyskani przez Organizatora w wyniku polecenia ich przez aktualnych 

Klient, który poleci Organizatorowi nowego Klienta, jest uprawniony do 

nagrody, jeżeli Klient polecony zaakceptuje proponowane przez 

Organizatora warunki i zawrze z nim umowę, oraz zostanie u niego zainstalowane 

ące oraz zrealizowana pierwsza dostawa wody. 

3. Nowy Klient polecony przez aktualnego Klienta jest uprawniony do otrzymania 

zaakceptuje proponowane przez Organizatora warunki, zawrze z nim 

AQUICK S.C. M.Zarański, M.Tokarski, T.Tetwejer 

787 Warszawa, ul. Zabraniecka 82 

NIP: 524-251-14-39 

bok@ .pl; www. .pl; tel.: 22 510-65-65; fax:

la zasady promocji „PODAJ DALEJ”, zwanej dalej 

ą w Warszawie przy 

3. Celem Promocji jest pozyskanie przez Organizatora nowych Klientów na oferowane 

, korzystający z 

 oraz nowi 

Klienci pozyskani przez Organizatora w wyniku polecenia ich przez aktualnych 

Klient, który poleci Organizatorowi nowego Klienta, jest uprawniony do 

eli Klient polecony zaakceptuje proponowane przez 

, oraz zostanie u niego zainstalowane 

 

3. Nowy Klient polecony przez aktualnego Klienta jest uprawniony do otrzymania 

zaakceptuje proponowane przez Organizatora warunki, zawrze z nim 

 

; fax: 22 510-65-75 



  

umowę, oraz zostanie u niego

pierwsza dostawa wody. 

4. Klient polecający i polecony nowy Klient s

warunkiem że instalacja urz

nastąpiły w terminie 30 dni od

będzie spowodowane okoliczno

Organizator. 

5. Aktualny Klient może polecić

a) wypełnienie formularza znajduj

www. .pl i wysłanie go za po

b) kontakt telefoniczny z 

c) kontakt z przedstawicielem 

wypełnionego formularza.

6. Formularze dostępne są na stronie www.

. 

7. Polecając nowego Klienta w sposób okre

nazwę firmy lub imię i nazwisko, numer Klienta, miasto, telefon, adres e

dane dotyczące Klienta polecanego: nazw

adres e-mail. 

 

1. Nagrodami dla Klientów, polecaj

a) dwie butle wody ŹRÓDŁO 

lub 

b) zestaw: syrop HERBAPOL MAX 5

lub 

c) opakowanie kawy NESCAFÉ 500 g Classic za cen

2. Klient polecający jest uprawniony do otrzyman

nagrody za jednego poleconego Klienta.

3. Klient polecający informuje Organizatora o wyborze nagrody w 

telefonicznie pod numerem tel. 22

4. Za otrzymaną nagrodę Klient zapłaci 

najbliższym terminie płatnoś

5. Nagrody będą dostarczane do Klientów w sposób jak poni

 

, oraz zostanie u niego zainstalowane urządzenie dozujące oraz

 

cy i polecony nowy Klient są uprawnieni do otrzymania nagród, pod 

instalacja urządzenia u nowego Klienta oraz pierwsza dostawa wody 

piły w terminie 30 dni od dnia polecenia, chyba że przekroczenie tego terminu 

dzie spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialno

że polecić Organizatorowi nowego Klienta poprzez:

a) wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej

i wysłanie go za pośrednictwem tej strony;

b) kontakt telefoniczny z  pod numerem tel. 22 510-

c) kontakt z przedstawicielem  i przekazanie mu wydrukowanego i 

formularza. 

ę ą na stronie www. .pl oraz u przedstawicieli

c nowego Klienta w sposób określony w ust. 5, należy poda

ę i nazwisko, numer Klienta, miasto, telefon, adres e

polecanego: nazwę firmy lub imię i nazwisko, mi

§ 3. Nagrody 

1. Nagrodami dla Klientów, polecającego i polecanego, są alternatywnie:

ŹRÓDŁO ŻYWIEC 18,9 l za cenę 1 zł brutto każ

b) zestaw: syrop HERBAPOL MAX 5 l z dozownikiem za cenę 1 zł brutto;

c) opakowanie kawy NESCAFÉ 500 g Classic za cenę 1 zł brutto.

cy jest uprawniony do otrzymania jednej wybranej przez siebie 

poleconego Klienta. 

cy informuje Organizatora o wyborze nagrody w formularzu b

numerem tel. 22 510-65-65; 

ę Klient zapłaci  cenę określoną

płatności wynikającym z umowy. 

 dostarczane do Klientów w sposób jak poniżej: 

ące oraz zrealizowana 

 uprawnieni do otrzymania nagród, pod 

dzenia u nowego Klienta oraz pierwsza dostawa wody 

przekroczenie tego terminu 

które odpowiedzialność ponosi 

 Organizatorowi nowego Klienta poprzez: 

 na stronie internetowej  

tej strony; 

-65-65; 

i przekazanie mu wydrukowanego i 

przedstawicieli 

ży podać własne dane: 

 i nazwisko, numer Klienta, miasto, telefon, adres e-mail, oraz 

ę i nazwisko, miasto, telefon, 

 alternatywnie: 

 1 zł brutto każda; 

ę 1 zł brutto; 

 1 zł brutto. 

ia jednej wybranej przez siebie 

formularzu bądź 

śloną w ust. 1 w 



  

a) do Klienta polecającego nagroda zostanie dostarczona podczas dostawy wody w 

miesiącu następującym po miesi

dozujące u nowego Klienta;

b) w przypadku wyboru dwóch butli wody 

otrzyma kupony uprawniaj

zrealizować podczas dowolnej

kuponów; 

c) nowy Klient otrzyma kupony na dwie butle wody 

instalacji urządzenia dozuj

dowolnej dostawy wody w terminie 3 miesi

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych na potrzeby Promocji 

jest . Podanie danych jest dobrowolne. 

wyłącznie na potrzeby promocji

produktów lub usług. 

2. Uczestnik ma prawo dostę

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pien

4. Organizator może dokonać

w każdym czasie, bez podania przyczyn.

5. Zmiana regulaminu lub przerwanie Promocji nie mog

uczestników na podstawie regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj

kodeksu cywilnego. 

7. Niniejszy regulamin dostę

przy ul. Zabranieckiej 82, oraz na stronie 

 

 

 

 

 

ącego nagroda zostanie dostarczona podczas dostawy wody w 

ę ącym po miesiącu, w którym zainstalowano urzą

ce u nowego Klienta; 

b) w przypadku wyboru dwóch butli wody ŹRÓDŁO ŻYWIEC 18,9

rawniające do otrzymania nagrody, które bę

 podczas dowolnej dostawy wody w terminie 3 miesię

c) nowy Klient otrzyma kupony na dwie butle wody ŹRÓDŁO ŻYWIEC 18,9

dzenia dozującego; Klient będzie mógł zrealizować

wody w terminie 3 miesięcy od otrzymania kuponu.

§ 4. Postanowienia ko ńcowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych na potrzeby Promocji 

Podanie danych jest dobrowolne. Dane te będą

cznie na potrzeby promocji tj. w celach marketingu bezpośredniego własnych 

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści i swoich danych oraz ich poprawiania.

ą wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

że dokonać zmiany niniejszego regulaminu oraz przerwania Promocji 

czasie, bez podania przyczyn. 

5. Zmiana regulaminu lub przerwanie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez 

na podstawie regulaminu. 

rawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie  z siedzib

82, oraz na stronie internetowej www. 

 

Organizator

cego nagroda zostanie dostarczona podczas dostawy wody w 

cu, w którym zainstalowano urządzenie 

YWIEC 18,9 l Klient polecający 

ce do otrzymania nagrody, które będzie mógł 

dostawy wody w terminie 3 miesięcy od otrzymania 

ŻYWIEC 18,9 l podczas 

dzie mógł zrealizować kupony podczas 

cy od otrzymania kuponu. 

1. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych na potrzeby Promocji 

ędą przetwarzane 

średniego własnych 

ci i swoich danych oraz ich poprawiania. 

 zmiany niniejszego regulaminu oraz przerwania Promocji 

ć praw nabytych przez 

rawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

z siedzibą w Warszawie 

.pl 

Organizator  

 


