
 

Regulamin promocji 
„Kostka brukowa z prezentem” 

 
§1 Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
1. Organizator – Drog-Bruk A.P. Szczerek Sp. j. z siedzibą w Błaszkach przy ul. Polnej 

29, wpisana pod nr KRS 0000297842 w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. Produkt Promocyjny – kostka brukowa DROGBRUK z kategorii produktowych: kostka 
szlachetna, kostka antyczna, melanże i kolory wg katalogu produktowego na sezon 
2020/2021; 

3. Prezent – Myjka Karcher WV 2 Plus N  lub Zamiatarka Karcher S4 Twin; 
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu 
produktu w autoryzowanej hurtowni (wg listy na stronie www 
https://www.drogbruk.pl/gdzie-kupic w charakterze konsumenta  w rozumieniu art. 
221KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową); 

5. Strona internetowa – strona WWW Organizatora o adresie https://www.drogbruk.pl/ 
przeznaczona do bieżącej obsługi promocji. 

 
§2 Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie                             

od 14.10.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów Prezentów i może 
być w każdym czasie zakończona przez Organizatora bez podania przyczyny.  

3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu Promocyjnego możliwie 
największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 3 
niniejszego Regulaminu. 

 
§3 Zasady promocji 

 
1.Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania przez 

Uczestnika Prezentu w postaci Myjki Karcher WV 2 Plus N  lub Zamiatarki Karcher S4 
Twin. 

 

https://www.drogbruk.pl/gdzie-kupic
https://www.drogbruk.pl/


 
2. Aby skorzystać z promocji i otrzymać  jeden z Prezentów Uczestnik musi spełnić 

następujące warunki: 
a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w autoryzowanej hurtowni DROGBRUK              

w okresie trwania promocji tj. od 14.10.2020 r. do 31.12.2020 r.  (lista hurtowni 
znajduje się na stronie internetowej https://www.drogbruk.pl/gdzie-kupic) w ilości 
co najmniej 100m2; 

b) zarejestrować zakup na stronie https://www.drogbruk.pl/promocja  – podać dane 
do wysyłki Prezentu oraz załączyć zdjęcia lub skany: faktury zakupu oraz etykiet 
towarowych z palet z Produktem Promocyjnym. 

3. Przy zakupie na warunkach określonych niniejszym Regulaminie, Produktu 
Promocyjnego w ilości od 100 do 199 m2 – Uczestnik otrzyma Prezent za 1 zł brutto         
w postaci Myjki Karcher WV 2 Plus N, z kolei przy zakupie Produktu Promocyjnego                  
w ilości powyżej 200 m2 – Uczestnik otrzyma Prezent za 1 zł brutto w postaci 
Zamiatarki Karcher S4 Twin. 

 4. Prezentów nie można łączyć, do każdej faktury zakupu spełniającego wymogi promocji 
Uczestnik może odebrać wyłącznie jeden Prezent - w zależności od ilości zakupionych 
m2. 

5. W razie częściowego lub całkowitego odstąpienia przez Uczestnika od umowy kupna 
Produktu promocyjnego Uczestnik obowiązany jest zwrócić Produkt Promocyjny.  

6. Produkt promocyjny zostanie wysłany do Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty 
prawidłowej rejestracji na stronie www.drogbruk.pl . 

7. W ramach promocji Uczestnik otrzymuje także gwarancję na zakupione Produkty 
Promocyjne na okres 7 lat. 

 
§4 Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2020 r. 
2. Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na przekazanie danych do wysyłki 

podmiotowi realizującemu wysyłkę Prezentów. 
3. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych zastosowanie znajduje 

regulamin znajdujący się na stronie internetowej Organizatora 
https://www.drogbruk.pl/firma/rodo. 

4. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz 
na Stronie internetowej: www.drogbruk.pl. 

5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie 
stanowią części Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik 
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 154). 
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