
REGULAMIN  PROMOCJI ŁAZIENKA+ PLECAK 

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1.1 Organizatorem promocji jest  INVENA S.A. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Grabskiego 3, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000041835.  
 

1.2 Promocja trwa w okresie:  od 1.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 
 

1.3 Uczestnikami promocji  są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby 
prawne dokonujące zakupów w INVENA S.A.  
 

1.4 Sprzedażą promocyjną objęte są nowości łazienkowe oraz wybrane modele deszczowni. 
 

1.5 Warunkiem udziału w promocji jest jednorazowe złożenie przez Uczestnika promocji 
zamówienia na produkty objęte promocją na kwotę 2000 zł netto. W zamówieniu konieczne 
jest zawarcie informacji o korzystaniu z promocji. 

2. ZASADY PROMOCJI 

2.1 Uczestnikom promocji, o których mowa  w pkt. 1.3, którzy złożyli jednorazowo zamówienie na: 
- produkty promocyjne określone w pkt. 1.4 za kwotę 2000 zł netto w czasie trwania promocji 
wskazanym w pkt. 1.2  przysługuje prawo do odebrania nagrody. Nagrodą jest plecak z logo 
Invena.  

2.2 Warunkiem skorzystania z promocji jest realizacja zamówienia złożonego przez Uczestnika 
promocji. Nie ma możliwości łączenia kilku zamówień. Przez realizację zamówienia należy 
rozumieć sprzedaż towaru potwierdzoną wystawioną fakturą VAT przez INVENA S.A. 
Ostateczna ilość zamawianego produktu promocyjnego oraz wartość zamówienia ustalana 
jest na podstawie faktury. 

2.3 Organizator dopuszcza wielokrotne uczestnictwo w promocji w tym samym okresie 
promocyjnym. 

2.4 Organizator będzie weryfikował wartość zakupów produktów promocyjnych dokonanych przez  
klienta w oparciu o posiadane dokumenty sprzedaży. 

2.5       Obowiązek podatkowy za otrzymaną nagrodę spoczywa na Uczestniku Promocji.  

3. INNE 

3.1 INVENA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i powiadomienia o 
tym  uczestników.  

3.2.       Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie właściwy sąd  
powszechny siedziby INVENA S.A.  

3.3.  Wszelkich informacji o zasadach promocji udzielają: Weronika Gruchała- Węsierska: 
weronika.gruchala@invena.pl  

3.4 Dane Organizatora: INVENA S.A.  75-209 Koszalin, ul Grabskiego 3 tel. (94) 340 01 40,                
www.invena.pl  
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