
 
 

Regulamin promocji 

„DOSTAWA 0 zł” 
 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przez POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Krętej 4, (dalej "Organizator") akcji promocyjnej – 

„DOSTAWA 0 zł” zwanej dalej „promocją”.  

II. Czas trwania, uczestnicy 

2. Program przeznaczony jest dla partnerów handlowych POLCAN, którzy w dniach od 1 marca do 31 maja 2023r. 

dokonają zakupów towarów z magazynu zewnętrznego i regulują terminowo swoje zobowiązania wobec 

POLCAN.  

III. Zasady promocji i nagrody 

3. Za każdy zakup, w czasie trwania promocji, towarów oznaczonych jako „towary z magazynu zewnętrznego” 

firma nie poniesie opłat za dostawę tego zamówienia. Oferta obowiązuje dla opcji dostawy: „przesyłka 

kurierska”. 

IV. Postanowienia końcowe 

4. Jedyną opcją dostawy towarów z magazynu zewnętrznego jest: „przesyłka kurierska”, bez możliwości wyboru 

firmy kurierskiej.  

5. Partnerzy, którzy choć raz spóźnili się ze spłatą należności w stosunku do POLCAN lub w jakikolwiek inny 

sposób naruszyli warunki niniejszego regulaminu mogą spotkać się z prawem do odmowy darmowej dostawy. 

6. Produkty z magazynu zewnętrznego są traktowane jak  produkty na specjalne zamówienie i nie podlegają 

zwrotom. 

7. Treść regulaminu promocji dostępna jest w siedzibie Organizatora, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kręta 4, 

oraz na stronie www.polcan.pl. 

8. Każdy z uczestników promocji oświadcza, iż z warunkami niniejszego Regulaminu zapoznał się, zrozumiał je oraz 

akceptuje je w całości. 

9. POLCAN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji lub zakończenia czasu trwania promocji bez 

podawania przyczyn. 

 
 

http://www.polcan.pl/


MARKA: KATEGORIA:

Dyski SSD

AGD małe
Akcesoria

Czajniki

Ekspresy do kawy

Odkurzacze

Akcesoria

Głośniki

Ładowarki

Słuchawki

Akcesoria

Czajniki

Ekspresy do kawy

Młynki

Odkurzacze

Akcesoria czyszczące

Dzbanki filtrujące

Głośniki

Kamery

Mikrofony

Słuchawki

Soundbary

 oferta produktowa - magazyn zewnętrzny



Notebooki

Akcesoria

Artykuły biurowe

Fitry prywatyzujące

Ładowarki

Stacje dokujące

Głośniki i słuchawki

Monitory LCD

Notebooki

Akcesoria

Odkurzacze

Urządzenia czyszczące

Akcesoria

Artykuły biurowe

Fitry prywatyzujące

Kamery

Lampy

Myszki i klawiatury

Słuchawki

Stacje dokujące



Akcesoria

Monitory LCD

Notebooki

AGD małe

Akcesoria

Czajniki

Ekspresy do kawy

Odkurzacze

Monitory LCD

Akcesoria

Kamery

Akcesoria czyszczące

Odkurzacze
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