
 

 
KISAN SP. Z O.O. 
ul. Piłsudskiego 21                         
37-220 Kańczuga      
tel. +48 16 649 20 61                       
fax: + 48 16 648 84 33                         
e-mail: office@kisan.pl              
www.kisan.pl 

 
 

 
BIURO  HANDLOWE 
ul. Piłsudskiego 21 
37-220 Kańczuga      
tel. +48 16 649 20 63 
tel. +48 16 649 20 94 
fax: +48 16 648 84 33 
e-mail: zamowienia@kisan.pl 
www.kisan.pl 

  

 

Kańczuga, dnia 1.02.2021 r. 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ "Przy zakupie Systemu Sterowania KISAN COMFORT kupisz 
dwa siłowniki po 1 zł (za sztukę)" 

(zwanej dalej Promocją) 

1. Organizatorem promocji jest KISAN Sp. z o. o.,  z siedzibą w Kańczudze 37-220, przy 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 – wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

pod nr KRS 0000511152, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 795-25-29-154, 

zwana dalej KISAN lub Organizator. 

 

2. Wykonawcą promocji są wszystkie punkty sprzedaży w Polsce. 

 

3. Promocja ma charakter ogólnopolski i obejmuje wyłącznie zakupy towarów KISAN 

znajdujących się w ofercie punktu handlowego Wykonawcy. Ma charakter jawny i jest 

skierowana do wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa określone 

w niniejszym Regulaminie. Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie wyrażenie zgody 

przez nabywającego do przekazania mu danego produktu. 

 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 r. i trwa do odwołania. Organizator Promocji 

zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie. 

 

5. Osobom, które w ramach promocji, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, dokonały 

jednorazowo zakupu Systemu Sterowania KISAN COMFORT (co najmniej 1 moduł, 1 kontroler 

i 1 czujnik) w punktach handlowych Wykonawcy, przysługuje prawo do zakupu dwóch 

siłowników po 1 zł (szt.).…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Uwzględnianie rabatu będzie rozliczane przy każdorazowym zamówieniu spełniającym wymóg 

zakupu Systemu Sterowania KISAN COMFORT.………………    ………. 

 

7. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji. 

 

8. Niniejszej promocji nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez KISAN. 

 

9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać za pomocą poczty e-mail 

na adres: zamowienia@kisan.pl, najpóźniej do 7 dni od dnia zakończenia promocji. 

 

10. Uczestnicy biorący udział w Promocji wyrażają dobrowolną zgodę na wykorzystywanie 

i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Organizatora oraz Wykonawcę dla 

celów związanych z przeprowadzeniem sprzedaży premiowej, o której mowa w niniejszym 

regulaminie. 

 


