REGULAMIN PROMOCJI – „TANIEJ Z INSTALACJĄ”
§1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „TANIEJ Z INSTALACJĄ” jest Kacper Zdończyk prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą IDR-SYSTEMS z siedzibą w Sopocie, ul. Kościuszki 16/3, posiadający wpis do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej nr 17178, NIP 585-139-66-67, REGON 220833847, zwanym dalej jako IDRSYSTEMS, Organizator Promocji.
2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI PROMOCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zlecenie wykonania instalacji alarmowej IDR-SYSTEMS. Przez
wykonanie instalacji alarmowej rozumie się przygotowanie, dostarczenie oraz montaż elementów systemu
alarmowego tj. centrala alarmowa z osprzętem, detektory, sygnalizatory, manipulatory oraz inne elementy
wymagane do prawidłowej pracy systemu w miejscu wskazanym przez Uczestnika Promocji
2. Promocja polega na dostarczeniu po preferencyjnych cenach zestawu urządzeń, które zgodnie ze zleceniem
udzielonym IDR-SYSTEMS mają wejść w skład instalacji alarmowej o której mowa w §2 ust. 1, na które
składa się centrala alarmowa z manipulatorem w jednym z dwóch wariantów:
a. Centrala PC1616 z manipulatorem PC1550 w cenie promocyjnej 299zł netto
b. Centrala PC1864 z manipulatorem PK5550 w cenie promocyjnej 499zł netto.
3. Z promocji Uczestnik Promocji może skorzystać tylko raz dla jednej lokalizacji, w której wykonana będzie
instalacja alarmowa.
4. Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji winien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez IDR-SYSTEMS
swoich danych osobowych ,niezbędnych dla organizacji Promocji

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez IDR-SYSTEMS.
2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie informacje zawarte
w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, bądź przekazywane ustnie mają jedynie
charakter pomocniczy i nie stanowią regulaminu, ani oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dn. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009
Nr. 201, poz. 1540 ze zmianami)
5. Obowiązująca wersja regulaminu dostępna będzie w formie elektronicznej w Internecie pod adresem:
http://idr-systems.pl/20141110-regulaminDSC.pdf
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia promocji.
7. Promocja obowiązuje od 10 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku, lub do wyczerpania zapasów
urządzeń opisanych w §2 pkt 2, a i b na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Okres Promocji”).
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