Regulamin promocji „Zamów więcej, zapłać mniej”
1. Organizatorem promocji jest Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibę w Kole (62-600), przy ul.
Nagórnej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS 0000031050, REGON: 003733200, NIP:
6660003137, o kapitale zakładowym w wysokości 1 354 393 zł.
2. W promocji mogą brać udział wszyscy klienci Wood-Mizer dokonujący zakupu w siedzibie głównej
spółki Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w Kole, w Biurze Handlowym Rzeszów oraz w
autoryzowanych punktach sprzedaży WMI na terenie Polski.
3. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
4. Promocja trwa od dnia 15.02.2018 r. do dnia 15.06.2018 r.
5. Promocji podlegają maszyny Wood-Mizer serii pomarańczowej LT10, LT15,LT20B, LT20, LT40, LT70,
LX100, LX450.
6. Dla danych modeli maszyn został ustanowiony odpowiedni bonus:
 dla modeli LT10, LT15, LX100 został przyporządkowany bonus, który stanowi od 1% do 3%
wartości bazowej ceny urządzenia i jest liczony w zależności od ilości zakupionego
dodatkowego wyposażenia (1-1%, 2-2%, 3-3%)
Dodatkowe wyposażenie ma przyporządkowany bonus w zależności od jego wartości: od
najdroższego kolejno 10%, 20%, 30%, maksymalnie trzy akcesoria, kolejne w cenie bez
rabatu,
 dla modeli LT20, LT40, LT70, LX450 został przyporządkowany bonus, który stanowi od 1%
do 6% wartości bazowej ceny urządzenia i jest liczony w zależności od ilości zakupionego
dodatkowego wyposażenia (1-1%, 2-2%, 3-3%, 4-4%, 5-5%, 6-6%)
Dodatkowe wyposażenie ma przyporządkowany bonus w zależności od jego wartości: od
najdroższego kolejno 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% maksymalnie sześć akcesoriów,
kolejne w cenie bez rabatu.
7. Promocja „Zamów więcej, zapłać mniej” nie łączy się z innymi promocjami.
8. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją promocji powinny być zgłaszane do
Organizatora na adres Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. 62-600 Koło, ul. Nagórna 114, z dopiskiem
„Zamów więcej, zapłać mniej”.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

