
Regulamin akcji promocyjnej dla stolarzy „Mistrzowska promocja” 

1. Akcja promocyjna organizowana jest pod hasłem „Mistrzowska promocja” i jest zwana w dalszej części niniejszego 
regulaminu: „promocją”. 
 

2. Organizatorem akcji jest Häfele Polska Sp. z o.o., ul. Wrocławska 4d, Długołęka, 55-095 Mirków. 

3. Celem akcji jest promocja systemu Moovit MX Häfele w wybranych hurtowniach akcesoriów meblowych w Polsce. 
 

4. Akcja odbywać się będzie w terminie od 9 maja 2018 do 31 lipca 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród,          u 
wybranych partnerów handlowych firmy Häfele w Polsce, zwanych dalej „hurtowniami” i jest skierowana do klientów 
zaopatrujących się w okucia meblowe w danych hurtowniach. 
Decyzja o przystąpieniu do akcji oraz uczestnictwo w akcji każdej z hurtowni są bezpłatne i dobrowolne. 
Hurtownie objęte promocją: Abo Elbląg, Albertina Rzeszów z oddziałem w Krakowie, APM Tarnów, Domator Przemyśl, 

Drzazga Wrocław, Duet Kartuzy, Eban Opole z oddziałem w Kędzierzyn – Koźle, Etna Poznań, Furnifit Biłgoraj, Gryfix 

Ruda Śląska, Marion Bielsko-Biała, Meblowa 2 (To i Owo) Jelenia Góra, Raj Grajewo, Stolmet Kalwaria, Timbex Szczecin, 

Timbex Gorzów, XXL Kielce, WM Format Piaseczno. 

5. Każdy z klientów hurtowni biorących udział w akcji, który dokona zakupu pakietów promocyjnych szuflad Moovit MX 

Häfele o dowolnych długościach pomiędzy 9 maja 2018 a 31 lipca 2018  otrzyma nagrodę za dokonane zakupy.  

6. Pakiety promocyjne oraz przypisane do nich nagrody: 

LP. Nazwa produktu Pakiet Nagroda 

1 Szuflada Moovit MX 6 sztuk 
Wysokogatunkowy wkład na sztućce Häfele szer. 

600mm, wys. 52 mm, kolor ciemnoszary 

2 Szuflada Moovit MX 12 sztuk 
Piłka Adidas Telstar World Cup 2018 Top Replique 

XMAS biała 
 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na inny produkt, ani na ekwiwalent pieniężny. W przypadku wyczerpania puli nagród    

Häfele Polska poinformuje o tym hurtownie biorące udział w akcji promocyjnej. 

8. Nagrody w promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy akcji zostaną 

niezwłocznie poinformowani. 

9. Za przekazanie nagrody za zakupione pakiety promocyjne klientowi hurtowni, odpowiada każdorazowo hurtownia, w 

której klient dokonał zakupu. Nagrody są przekazywane przy zakupie produktów w promocji. 

10. Informacja o akcji odbywającej się w danej hurtowni będzie rozpowszechniana wizualnie w formie  plakatów i ulotek 

informacyjnych przekazanych przez Häfele Polska oraz na stronach www.hafele.pl i www.hafele-systemy.pl. Hurtownia 

jest zobowiązana do wyeksponowania plakatów w pomieszczeniu sprzedaży w widocznym miejscu. Pracownicy 

sprzedaży w hurtowni są zobowiązani jednocześnie do informowania swoich klientów o trwaniu akcji. 

11. Stolarzowi przysługuje 14 dni na złożenie reklamacji w Häfele Polska za pośrednictwem hurtowni od daty faktury 

wystawionej stolarzowi przez hurtownię, w której otrzymał nagrodę zgodnie z procedurą reklamacji Häfele Polska.      

Do reklamacji należy dołączać do zgłoszenia reklamacyjnego kopię dowodu zakupu. 

 

12. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną Häfele Polska Sp. z o.o.  

 

13. Häfele Polska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje w ciągu 10 dni od daty planowanej 

zmiany. Regulamin jest dostępny w siedzibie Häfele Polska Sp. z o.o. oraz hurtowniach objętych promocją. 

14. Wszystkie zapytania i skargi można kierować pod adres: marketing@hafele.pl, lub telefonicznie pod numer: 71 74 

72 300. 

http://www.hafele.pl/

