
 

 

Classified as Business 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ „ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” 

Na podstawie pkt 4.15. regulaminu konkursu pn. ”Danfoss Lider” (dalej: Konkurs) Organizator 

postanawia przeprowadzić dodatkową akcję aktywizującą, zgodnie z następującymi zasadami: 

§ 1. 

 ZASADY AKCJI 

1. Dodatkowa akcja pn. „Zostań Świętym Mikołajem z Danfoss Lider”(dalej: „Akcja”) 

przeprowadzana jest w okresie od 16 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. Jest to okres, w 

którym Organizator przyznaje dodatkowe nagrody za dokonywanie rejestracji faktur 

zakupowych, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Konkursu. 

2. Akcja skierowana jest do obecnych Uczestników Konkursu, jak również tych, którzy przystąpią do 

Konkursu w okresie trwania Akcji. 

3. Organizator w ramach Akcji premiuje następujące działania: 

- za zarejestrowanie faktur dokumentujących zakupy Produktów Premiowanych, za które 

uczestnik otrzyma Punkty (dalej: Punkty) zgodnie z zasadami Konkursu i znajdzie się wśród 

pierwszych 20 uczestników, którzy w czasie trwania Akcji, zdobędą łącznie najwyższą liczbę 

punktów,  

- w ramach Akcji przewidzianych jest do wydania 20 nagród w formie elektronicznego 

vouchera do platformy Allegro o wartości 50 zł brutto, 

- uczestnik otrzyma elektroniczny kod do platformy Allegro mailowo, ze skrzynki e-mail 

programu: info@danfoss-lider.pl . 

4. Jeden uczestnik może maksymalnie otrzymać 1 Nagrodę. Akcja zostanie rozliczona po jej 

zakończeniu. Wyniki zostaną opublikowane do 18.12.2020r. i przekazane uczestnikom drogą 

elektroniczną – w formie maila wysłanego ze skrzynki e-mail programu: info@danfoss-lider.pl  

5. Nagroda zostanie uczestnikowi przyznana po zakończeniu i podsumowani Akcji, co nastąpi 

najpóźniej 18.12.2020r. i zostanie doręczona nie później niż do dnia 21.12.2020r. 

 

§ 2.  

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE 

1. Wszelkie pozostałe postanowienia dotyczące zasad organizacji oraz uczestnictwa w Akcji, w tym 

szczególnie sposobu ewidencjonowania dokonywanych zakupów (rejestracji faktur 

zakupowych), zasad rozliczenia przyznanych nagród na gruncie przepisów podatkowych, 

zgłaszania reklamacji itp., które zostały określone w Regulaminie Konkursu stosuje się 

odpowiednio do organizacji Akcji. 

2. Słowa pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie należy rozumieć w taki 

sposób, w jaki zostały zdefiniowane w Regulaminie Konkursu.  

3. Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia i opublikowania na stronie internetowej 

Konkursu. 
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