
 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SKUTER”  
 

1. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Armatura Kraków S.A. z siedzibą  
w Krakowie 30-418 Kraków przy ul. Zakopiańskiej 72, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068409,  
NIP: 6750001320, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy programu „Partner Instal-Konsorcjum 
(PIK) dokonujący zakupów produktów marki KFA Armatura oraz Gavia w sieci punktów 
sprzedaży należących do Grupy Instal-Konsorcjum. 

3. Czas trwania Konkursu 

Konkurs trwa w dniach 1.07.2020 - 31.12.2020.  

4. Zasady Uczestnictwa w Konkursie 
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup produktów objętych z pkt. 2 niniejszego 

regulaminie za kwotę minimum 35 000 zł netto w okresie trwania Konkursu. 
b) Wymagany obrót będzie weryfikowany na podstawie naliczonych punktów PIK w akcji PIK 

KFA Armatura i Gavia w okresie trwania Konkursu. 
c) Minimalna wartość zakupu w kwocie 35 000 zł netto stanowi równowartość 1 050 pkt. PIK 

uzyskanych w akcji PIK KFA Armatura i Gavia w okresie trwania Konkursu. 
d) Dodatkowym wymogiem jest wysłanie drogą mailową krótkiej (max. 1000 znaków ze 

spacjami) odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wybierasz produkty KFA Armatura / Gavia?”. 
Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: konkurs@kfa.pl 

5. Nagrody w Konkursie 

Nagrodą główną w Konkursie jest skuter Junak, nagrodami dodatkowymi są: klucze do 
grzejników oraz spodnie robocze. 

Warunkiem ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest dokonanie zakupu Produktów 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w czasie trwania akcji promocyjnej, tj. 1.07.2020-
31.12.2020. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator – wyłonimy najciekawsze 
wypowiedzi. Termin przesyłania odpowiedzi to 25.01.2021. Wyniki Konkursu zostaną 
ogłoszone do 31.01.2021. 

6. Zasady wydawania nagród w Konkursie 

a) Do Konkursu zaliczane będą zamówienia zrealizowane. Rozliczenie i wydanie 
ewentualnych nagród nastąpi po weryfikacji realizacji złożonego zamówienia.  

b) Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Konkursie nagród dodatkowych ciąży na 
Uczestniku Promocji. Podatek od nagrody głównej zapłaci Organizator. 

7.  Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu 
oraz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 


