
    
 

 
 

 

Regulamin promocji 

„Licz kasę”  
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, określa zasady przeprowadzenia przez firmę POLCAN Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kręta 4, (dalej 
"Organizator") promocji „Licz kasę”. 

II. Czas trwania, uczestnicy i przystąpienie do sprzedaży premiowej 

2. Promocja przeznaczona jest dla Partnerów Handlowych firmy POLCAN, którzy od 1 do 30 
kwietnia 2021, dokonają zakupu kalkulatorów marek Vector, Casio lub Citizen i uregulują 
terminowo swoje zobowiązania wobec POLCAN. 

 

III. Zasady sprzedaży premiowej  

3. Sprzedaży promocyjnej podlegają kalkulatory marek Vector, Casio lub Citizen. Zakup tych 
produktów uprawnia do odbioru bonów Sodexo o wartości 10 zł. 

4. Aby wziąć udział w promocji, należy w wyznaczonym okresie czasowym (patrz pkt. II.2) dokonać 
zakupu kalkulatorów marek Vector, Casio lub Citizen w określonym, poniższym progu: 
 
- 300 zł netto (na jednej FV)  - możliwość odebrania bonu Sodexo o wartości 10 zł; 

 
5. Każdy z Partnerów Handlowych może wziąć udział w sprzedaży premiowej wielokrotnie. 
 
6. Wielokrotność podanej kwoty (patrz pkt. III.4) uprawnia do otrzymania, proporcjonalnie większej  
liczby bonów Sodexo.  

 
7. Sprzedaż promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów artykułów podlegających sprzedaży 
promocyjnej. 
 
8. W promocji nie biorą udziału wyceny przetargowe oraz wyceny specjalne poniżej cennika ze 
sklepu internetowego Polcan. 
 

IV. Rozliczenie promocji 

9. Promocja zostanie rozliczona najpóźniej 30 dni od dnia jej zakończenia. 
 
10. Bony Sodexo zostaną przekazane razem z zamówionym towarem. 
 



    
 

 
 

V. Postanowienia końcowe 

11. Partnerzy, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do POLCAN lub  w jakikolwiek inny sposób 
naruszyli warunki niniejszego regulaminu mogą spotkać się z prawem do odmowy przyznania 
nagrody. 
 
12. Do wyliczenia końcowego warunków promocji brane są pod uwagę faktury korygujące.  

 
13. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do promocji osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 
równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody 
jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.  

 
14. Treść regulaminu promocji jest dostępna w biurze Organizatora, ul. Kręta 4, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki, oraz pozostałych biurach Organizatora, a  także na stronie www.polcan.pl.  
 
15. Każdy z uczestników promocji oświadcza, iż z warunkami niniejszego regulaminu zapoznał się, 
zrozumiał je oraz akceptuje je w całości.  
 
16. Firma POLCAN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji lub zakończenia czasu 
trwania sprzedaży premiowej bez podawania przyczyny. 
 
 
 

 
 


