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REGULAMIN PROMOCJI PAPIERÓW FIRMY DURICO 

PHOTOPRINTER DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 Par. 1 Postanowienia ogólne 

1. Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin. 

2. Organizatorem programu jest wyłączny przedstawiciel na Polske, firma P.I.H. VARIA Sp.  

z o.o. 60-473 Poznań; ul. Biecka 10. 

 

3. Program prowadzony jest w celu zwiększenia sprzedaży określonych produktów. 

4. Objęte niniejszym programem są papiery do videoprinterów produkowane przez firmę 

DURICO: 

- 1. ULSTAR 1100S – odpowiednik Sony UPP 110 S 

- 2. ULSTAR 1100HD - odpowiednik Sony UPP 110 HD 

- 3. ULSTAR 1100HG - odpowiednik Sony UPP 110 HG   

- 4. ULSTAR 840 S - odpowiednik Sony UPP 84S 

- 5. ULSTAR 840 HG - odpowiednik Sony UPP 84HG 

- 6. ULSTAR 110 S Mibi- odpowiednik Mitsubishi K-61B 

- 7. ULSTAR 110 HD Mibi- odpowiednik Mitsubishi K-65 HM 

 

5. Uczestnikiem programu może być tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

6. Program obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Program trwa od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Program podzielony jest na 

dwa okresy; od 01 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku oraz drugi od 01 Listopada 

2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku 

Par.2 Zasady promocji 

1. Promocja PHOTOPRINTER skierowana jest do firm  kupujących produkty DURICO. 

 

2. Firma, która w pierwszym okresie od 1 maja do 31 październia 2018 roku zakupi produkty 

DURICO wymienione w punkcie nr 4 par.1 w ilości: 

- MIN. 300 szt.  otrzyma 1 % zakupionych  w tym okresie ilości rolek, odpowiednio do rodzaju 

zamawianych rolek za 1 zł netto. 

- MIN. 600 szt.  otrzyma 2 % zakupionych  w tym okresie ilości rolek, odpowiednio do rodzaju 

zamawianych rolek za 1 zł netto. 

- MIN. 1000 szt.  otrzyma 3 % zakupionych  w tym okresie ilości rolek, odpowiednio do 

rodzaju zamawianych rolek za 1 zł netto. 

 

W ten sam sposób rozliczony bedzie drugi okres od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 

2019 roku. 

 



3. Potwierdzeniem sprzedaży produktów promocyjnych firmy Varia jest faktura sprzedaży 

wystawiona przez firme VARIA firmie biorącej udział w promocji. 

  

4. W celu otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora kopie 

faktur zakupowych , produktów biorących udział w promocji o wartości wskazanej w punkcie 

2. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w programie następuje pisemnie na druku zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik do regulaminu, na adres: P.I.H. VARIA Sp. Z o.o. – ul. Witkowa 3; 62-

090 Rokietnica lub pocztą elektroniczną na adres: marketing@varia-poznan.pl. 

 

6. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w 

regulaminie za pisemnym potwierdzeniem odbioru w ciągu max. 30 dni od zakończenia 

każdej części promocji. 

 

 

Par. 3 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez 

konieczności odrębnego powiadamia Uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu przed upływem terminu 

wskazanego bez podania przyczyn, za uprzednim miesięcznym powiadomieniem. 

Powiadomienie dokonane będzie za pośrednictwem Serwisu internetowego. 

3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z 

Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miasta Poznania. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Przedstawicielem:  

Anna Witaszek  

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 

tel.: 604152721 

ania@varia-poznan.pl 

 


