Regulamin promocji
„Dysze rotacyjne R-VAN 9+1”
I. Postanowienia ogólne
1. Promocja „Dysze rotacyjne R-VAN 9+1 ” (zwana dalej „Promocją”) jest
organizowana przez Drago Sp. Z o.o. sp. K.. z siedzibą w Gdańsku przy
ulicy Kartuskiej 370 (zwany dalej „Organizator”)
2. W promocji mogą brać udział Klienci platformy Drago One, zamówień
telefonicznych oraz Sklepu stacjonarnego Drago Expert.
II. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.08.2020r. i trwa do dnia 30.11.2020r.
lub do momentu wyczerpania się zestawów promocyjnych. („Okres
Obowiązywania”)
2. Organizator ma prawo zakończyć promocję przed czasem lub wydłużyć jej
czas bez podania przyczyny.
III. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca
pełną zdolność do czynności prawnych),(zwany dalej „Uczestnik”) który w
okresie obowiązywania promocji zakupi za pośrednictwem portalu Drago
One, zamówienia telefonicznego lub sklepu Drago Expert minimum 10
dysz R-VAN firmy Rain Bird (dowolny model) w ramach jednej transakcji.
2. Dodatkowo Uczestnik, który w okresie obowiązywania promocji zakupi
80szt dysz R-VAN (dowolny model) otrzyma profesjonalną skrzynkę do
przechowywania dysz marki Qbrick.
3. W celu skorzystania z promocji konieczne jest dokonanie zakupu o którym
mowa w pkt. 1
IV. Przedmiot Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania bezpłatnej sztuki (opłata
manipulacyjna 0.01PLN) dyszy rotacyjnej firmy Rain Bird w zamian za
zakup zestawu składającego się z minimum 10 szt. dysz rotacyjnych RVAN (dowolny model) przez Uczestnika Promocji. Po złożeniu zamówienia
na 10szt. cena 1szt. dyszy zostanie zmniejszona do wartości 0,01PLN.
2. Ilość bezpłatnych dysz rotacyjnych R-VAN firmy Rain Bird otrzymanych
przez Uczestnika jest adekwatna do ilości zakupionych dysz rotacyjnych
R-VAN w trakcie jednej transakcji. Następna dysza zostanie zredukowana
do wartości 0.01PLN po zamówieniu kolejnych 10szt. 10(9+1), 20(18+2),
30(27+3), 40(36+4), 50(45+5).
3. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości
otrzymanych dysz rotacyjnych R-VAN, ani też wymiana na inny produkt
obejmujący inne akcje promocyjne.
4. Po dokonaniu zakupu min. 80szt dysz R-VAN do uczestnika promocji
zostanie wysłana skrzynka Qbrick.
5. Uczestnik Promocji może otrzymać więcej skrzynek Qbrick jeśli zakupi
wielokrotność 80szt. Dysz rotacyjnych (160-2szt, 240-3szt, 3204szt.,itd.).

V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do
Organizatora (na adres: Drago Sp. z o.o. sp. K. ul. Kartuska 370, 80-125
Gdańsk) na piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej
szczegółowym uzasadnieniem.
2. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz w portalu zakupowym Drago One.y
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

