
Czas trwania promocji: od 1.03 do 31.07.2012 r.



Od czasów powstania w 1982 r. specjalizujemy się w produk-
cji wysokiej jakości filtrów dla motoryzacji, maszyn i  urzą-
dzeń silnikowych, sprzętu ciężkiego oraz urządzeń specja-
listycznych. 

Dynamiczny rozwój sprawił, że jesteśmy dzisiaj firmą 
o  światowym zasięgu działania. Ponad połowę naszych 
wyrobów eksportujemy m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, 
Rosji, Grecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Czech, 
na Ukrainę, Węgry oraz do Ameryki i Afryki. 

Należymy do międzynarodowego koncernu motoryzacyjne-
go Affinia Group, lidera w projektowaniu, produkcji, dystry-
bucji oraz marketingu na globalnym rynku części zamien-
nych i heavy-duty.

Ciągłe inwestowanie w zautomatyzowane procesy produk-
cji, nowe rozwiązania technologiczne, wydajne i nowocze-
sne linie produkcyjne czy nieustanne poszukiwanie lepszych 
metod pracy, zapewniają wysoką i powtarzalną jakość pro-
dukowanych przez nas filtrów.

Nasza oferta handlowa to ponad 2300 typów filtrów w jako-
ści wyposażenia fabrycznego. 

Jesteśmy dostawcą filtrów do takich firm jak: Volkswagen, 
General Motors, Ford, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, 
Saab, Lotus, Harley&Davidson, Suzuki, Aston Martin, M.A.N.

Filtry marki FILTRON przeznaczone na rynek części zamien-
nych są produkowane dokładnie według tych samych stan-
dardów co dostarczane do producentów samochodów. 

Posiadamy najnowocześniejsze w Europie laboratorium, 
w  którym na stanowiskach do badania filtrów powietrza, 
oleju i paliwa prowadzimy zgodnie z międzynarodowymi 
standardami bardzo szczegółowe kontrole surowców, detali 
produkcyjnych oraz wyrobów gotowych. Posiadamy wydział 
metrologii dedykowany bieżącej produkcji i narzędziowni.

Współpracujemy z firmą macierzystą WIX Filtration Corp., 
największym producentem filtrów na kontynencie amery-
kańskim, z siedzibą w USA.

W 2007 roku otworzyliśmy firmę produkcyjną na Ukrainie, 
a w 2010 r. magazyny i biuro handlowe w Rosji. 
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Szanowni Państwo

Z prawdziwą przyjemnością pragnę Państwa zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej wielkiej sprzedaży 
promocyjnej filtrów marki FILTRON.

Z okazji 30 lecia naszej firmy, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową promocję z wielo-
ma nagrodami rzeczowymi oraz emocjonującą walkę o nagrodę główną – 15 niezapomnia-
nych wycieczek do Stanów Zjednoczonych. Przygotowaliśmy również nagrodę dodatkową 
– 15 dwuosobowych pobytów wypoczynkowych na Majorce, a dla najaktywniejszych uczestników 
w  danym miesiącu mamy nagrody miesiąca – Kupony Sodexo. Każdy uczestnik promocji otrzyma  
nagrodę.

Tegoroczna promocja ma zupełnie nową formułę.
Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie filtry marki FILTRON zakupione w Polsce, w okresie 
trwania promocji, od DYSTRYBUTORÓW wymienionych w wykazie znajdującym się na stronie 
internetowej www.promocja.filtron.pl.
Tylko wartość zakupionych filtrów decyduje o nagrodzie jaką możecie Państwo otrzymać.

Idąc z duchem czasu oraz dla Państwa wygody, wszystkie operacje związane z promocją będą 
prowadzone na stronie internetowej www.promocja.filtron.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.promocja.filtron.pl oraz na 6 i 7 stronie niniejszego 
foldera, gdzie znajduje się instrukcja obrazująca zasady promocji.

Czynnie uczestnicząc w promocji będziecie Państwo mogli, wspólnie z nami, podobnie jak w latach 
ubiegłych wspomóc szczytny cel, gdyż od każdego zarejestrowanego zakupu filtrów wartości 500 zł 
netto, przekażemy 1 zł Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Zapraszam bardzo do wspólnej zabawy, życząc wspaniałych nagród oraz znalezienia się w gronie 
uczestników wycieczek.

Z poważaniem

Tomasz Grabias

Wice Prezes Zarządu 
Dyrektor Handlowy

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom poprzednich promocji, kiedy 

od każdego zakupionego przez Państwa 

filtra przekazywaliśmy 1 grosz Fundacji.  

Do tej pory wspólnie z Państwem 

zebraliśmy i przekazaliśmy Fundacji 

Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 

Religi w Zabrzu ponad 80 000 zł.
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NAGRODA DODATKOWA 

15 dwuosobowych pobytów 
wypoczynkowych na Majorce

Miejsce w rankingu 
miesiąca

Wartość kuponu  
SODEXO

1 1000 zł

2 900 zł

3 800 zł 

4 700 zł 

5 600 zł 

6 500 zł 

7 400 zł 

8 300 zł 

9 200 zł 

10 100 zł 

KUPON PREMIOWY PASS
(UNIWERSALNY)

Tutaj nie ma nietrafionych nagród! Kupon 
Premiowy Pass daje możliwość realizacji 
nagrody w ponad 50 000 punktów w całej 
Polsce – każdy znajdzie coś dla siebie! 
Kupony Premiowe Pass są akceptowane 
m.in. w sklepach RTV – AGD, perfumeriach, 
sklepach typu Dom i Ogród, salonach 
jubilerskich, sklepach odzieżowych, 
sportowych, na stacjach paliw, super- 
i hipermarketach i wielu innych placówkach 
handlowo-usługowych.

Pierwszych 10 firm w rankingu miesiąca: marca, 
kwietnia, maja i czerwca, otrzyma Nagrody Miesiąca!

Każdy uczestnik promocji, po zarejestrowaniu wartości netto 
zakupów filtrów marki FILTRON na kwotę minimum 1000  zł 

i wypełnieniu ankiety promocyjnej, zamieszczonej na stronach www.promocja.filtron.pl otrzyma bonus 

o wartości 1000 zł, dodany do wartości zarejestrowanych zakupów i uwzględniony przy tworzeniu 
rankingu końcowego promocji.

NAGRODA MIESIĄCA

BONUS 1000 zł

NAGRODY DODATKOWE
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NAGRODA GŁÓWNA 

15 wycieczek  do USA

NAGRODA GŁÓWNA
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Wejdź na stronę www.promocja.filtron.pl 
i zarejestruj firmę do udziału w Promocji.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail 
zostanie wysłany link aktywacyjny.

Otwórz skrzynkę pocztową swojego adresu  
e-mail i kliknij w otrzymany link aktywacyjny.
Od teraz jesteś uczestnikiem promocji.
Korzystając z otrzymanego loginu i hasła możesz 
uczestniczyć i obserwować przebieg promocji.

Zaloguj się na stronie www.promocja.filtron.pl  
i wybierz zakładkę „wprowadzanie faktur”.

Najpóźniej do 5 dnia roboczego każdego miesiąca 
wprowadź wartość netto zakupionych filtrów  
marki FILTRON w miesiącu poprzednim,  
od Dystrybutorów wymienionych  
w wykazie znajdującym  
się na stronie internetowej  
www.promocja.filtron.pl 

Kup filtry FILTRON za minimum 1000 zł 
netto – wprowadź faktury (wprowadzane  
wartości są sumowane) – wypełnij ankietę, 
a uzyskasz dodatkowy bonus o wartości 
1000 zł dodany do zarejestrowanych  
przez Ciebie faktur

1. REJESTRACJA FIRMY

2. POTWIERDŹ REJESTRACJĘ

4. WPROWADZAJ FAKTURY

3. WYPEŁNIJ ANKIETĘ
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Po zakończeniu promocji  
do 25.08.2012 r. wybierz  
z wykazu nagrodę odpowiednią do zajętego 
przez Ciebie miejsca w rankingu:

•	 Miejsce w rankingu  
od 1 do 15 – wycieczka do USA,

•	 Miejsce w rankingu od 16 do 30  
– 15 pobytów na Majorce,

•	 Kolejne miejsca w rankingu  
– atrakcyjne nagrody rzeczowe,

•	 Każdy uczestnik promocji otrzymuje 
nagrodę.

Pierwszych 10 firm w rankingu miesiąca: 
marca, kwietnia, maja i czerwca, otrzyma
Nagrody Miesiąca – kupony premiowe 
Sodexo.

W rankingach miesięcznych o kolejności 
zajętego miejsca decyduje łączna wartość netto 
wprowadzonych faktur w danym miesiącu.

W rankingu końcowym o kolejności miejsca 
decyduje łączna wartość netto zakupów filtrów 
zarejestrowanych w całym okresie trwania 
promocji.

5. SPRAWDZAJ RANKING

7. WYBIERAJ NAGRODY PO ZAKOŃCZENIU PROMOCJI

6. ODBIERAJ NAGRODY MIESIĄCA
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Miejsce w rankingu 31 ÷ 50*

Miejsce w rankingu 1 ÷ 15

Miejsce w rankingu 16 ÷ 30

Miejsce w rankingu 51 ÷ 75*

Miejsce w rankingu 76 ÷ 100*

Wycieczka do USA

dwuosobowe pobyty  
wypoczynkowe na Majorce

31÷50

Aparat fotograficzny – lustrzanka

76÷100

PlayStation 3

76÷100

Telewizor – LCD 32”

76÷100

Zestaw kina domowego 
z blu-ray

76÷100

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 1000 zł

31÷50

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 2000 zł

31÷50

Telewizor – Plazma 51’’

31÷50

Laptop 500 GB

51÷75

Laptop 320 GB

51÷75

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 1500  zł

51÷75

Kamera cyfrowa Full HD

51÷75

Tablet

* – Po zakończeniu promocji uczestnik wybiera jedną nagrodę  wg zajętego miejsca w rankingu.8
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201÷350

Monitor LCD LED 22”

201÷350

Nawigacja GPS 
z mapą 42 krajów Europy

201÷350

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 500 zł

201÷350

Ciśnieniowy ekspres do kawy 
na kapsułki

101÷200

Zestaw małego AGD (golarka akumulatorowa + maszynka do strzyżenia włosów + suszarka + czajnik + opiekacz)

351÷500

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 250 zł

351÷500

Kuchenka mikrofalowa

351÷500

Przenośny twardy dysk 500 GB

351÷500

Wkrętarka z zapasowym 
akumulatorem (12 V)

* – Po zakończeniu promocji uczestnik wybiera jedną nagrodę  wg zajętego miejsca w rankingu.

101÷200

Rower damski lub męski (do wyboru)

101÷200

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 750 zł

101÷200

Urządzenie wielofunkcyjne 
– kolorowa drukarka laserowa 
+ skaner

Miejsce w rankingu 101 ÷ 200*

Miejsce w rankingu 201 ÷ 350*

Miejsce w rankingu 351 ÷ 500*

lub
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Miejsce w rankingu 501 ÷ 750*

501÷750

Alkomat

501÷750

Wiertarka udarowa  
(500 W, uchwyt 13 mm)

501÷750

Odkurzacz samochodowy

751÷1000

Torba sportowa

751÷1000

Klawiatura + mysz bezp.

751÷1000

Kombinezon dwuczęściowy
M, L, XL, XXL

Miejsce w rankingu 751 ÷ 1000*

1001÷1500

Plecak

Miejsce w rankingu 1001 ÷ 1500* Miejsce w rankingu 1501 ÷ 2000*

1501÷2000

Zestaw izotermiczny (termos 0,5 l + 2 kubki)

Miejsce w rankingu 2001 i powyżej*

2001 i powyżej

Zestaw gadżetów FILTRON – czapka z daszkiem + miarka 3 m + smycz + długopis

501÷750

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 150 zł

751÷1000

Kupon Premiowy Pass 
o wartości 100 zł

* – Po zakończeniu promocji uczestnik wybiera jedną nagrodę  wg zajętego miejsca w rankingu.10
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocyjnej sprzedaży filtrów, organizowanej pod nazwą 

„30 lat minęło jak jeden dzień...” jest firma WIX-FILTRON Sp. z o.o., z siedzibą 
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń (ORGaNIzaTOR).

2. Promocja obejmuje wszystkie filtry marki FILTRON.
3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
4. Promocja rozpoczyna się od dnia 1 marca  2012 r., a zakończy w dniu 

31 lipca  2012 r.
5. Głównym narzędziem obsługi promocji jest serwis internetowy 

www.promocja.filtron.pl, za pomocą którego odbywać się będzie rejestracja 
uczestników, ich ewidencjonowanie i rozliczanie.

6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba prawna i osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą (UCzESTNIK), kupująca filtry marki FILTRON 
u Dystrybutorów, wymienionych w wykazie, znajdującym się na stronie inter-
netowej www.promocja.filtron.pl.

7. W promocji nie mogą uczestniczyć: Dystrybutorzy – to jest firmy wymie-
nione w wykazie, znajdującym się na stronie internetowej www.promocja.fil-
tron.pl, pracownicy ORGaNIzaTORa promocji, pracownicy agencji reklamowej  
KM GRaF, inne osoby związane z  projektem, oraz ich rodzice, małżonkowie 
i ich dzieci.

II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w organizowanej promocji jest dokonanie zakupu 

filtrów marki FILTRON u Dystrybutorów w terminie od 1 marca 2012 do 31 lip-
ca 2012 r., prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – profilu 
UCzESTNIKa promocji oraz samodzielna rejestracja wartości netto zakupionych 
filtrów marki FILTRON na stronach www.promocja.filtron.pl.

2. W celu potwierdzenia zgłoszenia na podany podczas rejestracji adres e-mail, 
zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie na link aktywacyjny jest osta-
tecznym potwierdzeniem uczestnictwa w  promocji. Od tego momentu, ko-
rzystając z otrzymanego loginu i hasła Klient może uczestniczyć i obserwować 
przebieg promocji.

3. zgłoszenia uczestnictwa w promocji można dokonywać przez cały okres jej 
trwania.

4. UCzESTNIK promocji ma prawo do rezygnacji z udziału w promocji przesyłając 
w tym celu stosowny wniosek o usunięcie z rejestru uczestnictwa listem pole-
conym na adres ORGaNIzaTORa.

5. W czasie trwania promocji każdy z UCZESTNIKÓW dokonuje samodziel-
nej rejestracji wartości zakupów netto filtrów marki FILTRON z faktur 
zakupowych wystawionych przez Dystrybutorów na swoim profilu 
UCZESTNIKA, na stronach www.promocja.filtron.pl.

6. Wartość poszczególnych zakupów z danego miesiąca musi być zare-
jestrowana nie później niż w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca 
następnego. Po upływie tego terminu rejestracja faktur z minionego 
miesiąca nie będzie już możliwa, przy czym za datę rejestracji pierwszych 
faktur, przyjmuje się dzień 01 marzec 2012 r., natomiast najpóźniejszym ter-
minem zarejestrowania faktur wystawionych do 31 lipca 2012 r., będzie dzień 
5 sierpnia 2012 r.

7. W przypadku konieczności wystawienia faktur korygujących zakup netto fil-
trów objętych promocją, zarejestrowanych na profilu UCzESTNIKa, UCzESTNIK 
promocji jest zobowiązany dokonać stosownej korekty wartości netto zakupio-
nych filtrów o skorygowaną fakturą korygującą wartość.

8. Każdy UCzESTNIK po zarejestrowaniu wartości zakupów netto filtrów mar-
ki FILTRON na kwotę minimum 1000 zł i wypełnieniu ankiety promocyj-
nej zamieszczonej na stronach www.promocja.filtron.pl otrzyma bonus 
wartości 1000 zł dodawany do wartości zarejestrowanych zakupów. 
Wartość przyznanego bonusu jest uwzględniana przy tworzeniu Rankingu 
Końcowego określonego w pkt. II.10.a. Regulaminu.

9. Rejestrowane przez UCzESTNIKa wartości zakupów są sumowane na jego pro-
filu na stronach www.promocja.filtron.pl.

10. Na podstawie zsumowanych wartości zakupów każdego z UCzESTNIKÓW two-
rzone są dwa rodzaje rankingów promocyjnych:
a) Ranking Końcowy – tworzony od 01.03.2012 r. do 05.08.2012 r. i ogło-

szony do 20 sierpnia 2012 r. na podstawie sum wartości zakupów netto za-
rejestrowanych w całym okresie trwania promocji przez każdego z UCzEST-
NIKÓW, przedstawiający miejsce, które zajął UCzESTNIK, uporządkowany 
według malejącej wartości zsumowanych zakupów.

b) Rankingi Miesięczne, które ogłoszone będą:
– 10 kwietnia 2012 r. na podstawie sum wartości zakupów netto dokona-

nych w marcu 2012 r. i zarejestrowanych do 05 kwietnia 2012 r.,
– 10 maja 2012 r. na podstawie sum wartości zakupów netto dokonanych 

w kwietniu 2012 r. i zarejestrowanych do 05 maja 2012 r.,
– 10 czerwca 2012 r. na podstawie sum wartości zakupów netto dokona-

nych w maju 2012 r. i zarejestrowanych do 05 czerwca 2012 r.,
– 10 lipca 2012 r. na podstawie sum wartości zakupów netto dokonanych 

w czerwcu 2012 r. i zarejestrowanych do 05 lipca 2012 r.,
 przestawiające, miejsce które zajął UCzESTNIK w danym miesiącu, upo-

rządkowane według malejącej wartości zsumowanych zakupów.
11. Ranking Końcowy i Rankingi Miesięczne są aktualizowane na bieżąco w trakcie 

trwania promocji i ogłaszane na stronach www.promocja.filtron.pl.
12. W przypadku posiadania równej wartości zakupów przez dwóch lub większą 

liczbę UCzESTNIKÓW promocji, o kolejności zajmowanych miejsc, decydować 
będzie ostatecznie wcześniejsza data rejestracji faktur.

13. zajęcie określonego miejsca w Rankingu Końcowym i Rankingach Miesięcz-
nych uprawnia UCzESTNIKa do otrzymania nagrody zgodnie z pkt. III Regula-
minu.

14. Wydanie nagród nastąpi po weryfikacji dokumentów zakupu zgodnie z pkt. VII 
Regulaminu.

15. Prowadzona promocja pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości 
i przypadkowości w uzyskiwaniu prawa do nabycia nagród.

III. NAGRODY
1. ORGaNIzaTOR przygotował dla UCzESTNIKÓW następujące rodzaje nagród: 

Nagrodę Główną, Nagrodę Dodatkową, Nagrody Miesiąca i Nagrody Rzeczowe.

2. Nagrodę Główną promocji stanowią, kupony promocyjne uprawniające do 
nabycia w cenie 1 zł brutto wycieczki do USa dla jednej osoby, w październiku 
2012 r. Nagrodę Główną otrzymują UCzESTNICY promocji, którzy zajęli miejsca 
1–15 w Rankingu Końcowym określonym w punkcie II.10.a. Regulaminu.

3. Nagrodę Dodatkową promocji stanowią, kupony promocyjne uprawniają-
ce do nabycia w cenie 1 zł brutto dwuosobowych pobytów wypoczynkowych 
na Majorce, we wrześniu 2012 r. Nagrodę Dodatkową otrzymują UCzESTNICY 
promocji, którzy zajęli miejsca 16–30 w Rankingu Końcowym określonym 
w punkcie II.10.a. Regulaminu.

4. Nagrody Miesiąca stanowią kupony premiowe Sodexo, uprawniające 
UCzESTNIKÓW promocji, którzy zajęli miejsca 1–10 w Rankingach Miesięcznych 
określonych w punkcie II.10.b. Regulaminu, do nabycia ich w cenie 1 zł brutto. 
Wartość kuponów Sodexo odpowiadającą zajętym miejscom 1–10 przedsta-
wiono w folderze promocyjnym i na stronach www.promocja.filtron.pl.

5. Nagrody Rzeczowe do nabycia za 1 zł brutto:
a) UCzESTNICY, którzy zajęli miejsca od 31–1000 w Rankingu Końcowym 

określonym w punkcie II.10.a. Regulaminu, mają prawo wyboru nagrody 
z puli nagród, odpowiedniej co do zajętego miejsca, zgodnie z niżej wy-
mienionymi przedziałami zajętych miejsc:
– 31–50
– 51–75
– 76–100
– 101–200
– 201–350
– 351–500
– 501–750
– 751–1000.

b) UCzESTNIKOM, którzy zajęli miejsca 1001 i kolejne w Rankingu Końcowym 
określonym w punkcie II.10.a. Regulaminu, ORGaNIzaTOR przyzna gadże-
ty firmowe FILTRON, odpowiednie co do zajętego miejsca, zgodnie z niżej 
wymienionymi przedziałami zajętych miejsc:
– 1001–1500
– 1501–2000
– 2001 i kolejne.

c) Listę nagród rzeczowych odpowiadającą wyżej wymienionym przedzia-
łom zajętych miejsc przedstawiono w folderze promocyjnym i na stronach 
www.promocja.filtron.pl.

d) Wyboru nagród rzeczowych UCzESTNICY muszą dokonać w ciągu 
5  dni po ogłoszeniu Rankingu Końcowego, czyli od 20. do 25. sierp-
nia 2012 r. tylko i wyłącznie na swoim profilu UCzESTNIKa na stronach  
www.promocja.filtron.pl. W przypadku nie podania miejsca dostarczenia 
nagrody, nagrody zostaną wysłane na adres podany w momencie wypeł-
nienia profilu UCzESTNIKa.

e) W przypadku nie wybrania przez UCzESTNIKa nagród w terminie określo-
nym w punkcie III.5.d. Regulaminu UCZESTNIK traci prawo do nagrody.

6. Lista UCzESTNIKÓW, którzy otrzymali prawo do nagrody zgodnie z pkt. III 
Regulaminu, zostanie opublikowana w dniu 20 sierpnia 2012  r. na stronach 
www.promocja.filtron.pl, po zatwierdzeniu prawidłowości przeprowadzenia 
promocji przez powołaną w tym celu przez ORGaNIzaTORa Komisję.

7. Przyznane nagrody promocyjne UCzESTNIK ma prawo nabyć w cenie promo-
cyjnej 1 zł brutto za sztukę.

IV. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej do 20 sierp-

nia 2012 r., zostaną poinformowani telefonicznie i poprzez pocztę  
e-mail, o przysługującym im prawie do nabycia w cenie 1 zł brutto odpowied-
nio wycieczki lub pobytu wypoczynkowego. Laureaci w terminie do 24 sierpnia 
2012 r. muszą potwierdzić, poprzez pocztę e-mail, nabycie przyznanej nagrody, 
oraz podać wszelkie niezbędne dane osoby lub osób, które będą reprezentować 
UCzESTNIKa w przygotowanej przez ORGaNIzaTORa wycieczce lub pobycie 
wypoczynkowym.

2. Nagrody miesiąca i nagrody rzeczowe przesłane będą laureatom za pośrednic-
twem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej, za pobraniem (zgodnie z punk-
tem III.7 Regulaminu) i poświadczeniem ich odbioru.
a) Nagrody miesiąca będą wysłane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia ogłoszenia danego Rankingu Miesiąca zgodnie z  pkt. II.10.b. Regu-
laminu.

b) Nagrody rzeczowe będą wysłane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
ostatniego dnia umożliwiającego wybór nagrody zgodnie z pkt. III.5.d. 
Regulaminu.

c) W przypadku wydłużenia okresu podanego w pkt. IV.2.b. Regulaminu 
UCzESTNIK zostanie poinformowany o takim fakcie jedną z trzech metod: 
telefonicznie, poprzez pocztę e-mail, za pośrednictwem wiadomości SMS.

3. Nieodebranie lub nieprzyjęcie nagrody przez laureata promocji powoduje utra-
tę prawa do nagrody w chwili odmowy jej przyjęcia. 

4. ORGaNIzaTOR promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Pol-
skiej i firmy kurierskiej doręczającej nagrody.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwa-

nia promocji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty po-
wstania wymagalności do wydania nagród, na adres ORGaNIzaTO-
Ra promocji na adres: WIX-FILTRON Sp. z o.o., ul. Wrocławska 145, 
63-800 Gostyń.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałe w trakcie trans-
portu będą uwzględnione jedynie po sprawdzeniu przesyłki przez adresata 
w chwili jej odbioru.

 Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie przesłanie do ORGaNIzaTO-
Ra protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera lub przedstawiciela 
poczty dostarczającego przesyłkę.

3. Prawo do zwrotu zamówionej nagrody przysługuje UCzESTNIKOWI promocji 
jedynie w przypadku powstania jej uszkodzenia w transporcie lub wydania 

niezgodnie z zamówieniem, o ile nie zachodzą warunki określone w pkt. X.7. 
Regulaminu. W celu złożenia reklamacji UCzESTNIK promocji musi w ciągu 
7 dni od daty otrzymania przesyłki skontaktować się z ORGaNIzaTOREM. OR-
GaNIzaTOR ponadto zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanych 
nagród. ORGaNIzaTOR nie przyjmuje produktów noszących ślady użycia lub 
uszkodzenia przez odbiorcę nagrody.

4. Reklamacje w tym względzie rozpatruje powołana przez ORGaNIzaTORa Komi-
sja wymieniona w punkcie VIII Regulaminu.

5. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
6. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni, włączając w to zawiadomienie 

UCzESTNIKa promocji o wyniku zgłoszonej reklamacji. Po wyczerpaniu postę-
powania reklamacyjnego, UCzESTNIKOWI przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę ORGa-
NIzaTORa promocji.

VII. WERYFIKACJA FAKTUR
1. ORGaNIzaTOR zastrzega sobie prawo weryfikacji nabycia filtrów marki FILTRON 

poprzez wgląd do faktur o wartości zaewidencjonowanej na profilu UCzESTNI-
Ka, pod kątem rzeczywistego ich nabycia i uzyskania przez to przez UCzESTNI-
Ka prawa do ubiegania się o nagrody.

2. ORGaNIzaTOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagród w przy-
padku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia niezgodnego z Regulaminem 
działania UCzESTNIKa. W takim przypadku UCzESTNIK na żądanie ORGaNIza-
TORa jest zobowiązany do przedstawienia zakwestionowanych faktur zakupu 
filtrów marki FILTRON, zarejestrowanych na profilu UCzESTNIKa. W przypadku 
braku powyższych dokumentów, wpisane wartości zostaną usunięte z profilu 
UCzESTNIKa przez ORGaNIzaTORa promocji.

3. Faktury będą weryfikowane przez Komisję, powołaną przez ORGaNIzaTORa 
promocji, która bierze pod uwagę prawidłowość zgłoszenia, autentyczność 
zakupu oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie.

VIII.  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ 
PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawo-
wać będzie 3 osobowa Komisja powołana przez zarząd WIX-FILTRON 
Sp. z o.o. w Gostyniu.

2. Po zakończeniu promocji Komisja sporządzi protokół z podaniem jej wyników.
IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ
1. Roszczenia z tytułu promocji przedawniają się z upływem 7 dni od daty upływu 

terminu do zgłoszenia reklamacji.
2. W razie zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg przedawnienia rozpoczyna się 

od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej UCzESTNIKa na warunki promo-

cji określone niniejszym regulaminem.
2. Poprzez potwierdzenie przystąpienia do promocji i zapoznania się z niniej-

szym Regulaminem UCzESTNIK promocji wyraża zgodę na wystawienie dla 
niego faktury związanej z nabyciem nagrody (zgodnie z punktem III.7) oraz 
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ORGaNIzaTORa pro-
mocji dla celów realizacji akcji promocyjnej „30 lat minęło jak jeden dzień...”, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / 
/ Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm./

3. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w  promocji jest: 
WIX-FILTRON Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 145. Ce-
lem gromadzenia i przetwarzania danych jest przeprowadzenie promocji pod 
nazwą „30 lat minęło jak jeden dzień...”. Każdy UCzESTNIK ma prawo wglądu 
do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i uzupełnienia. Podanie 
danych osobowych przez UCzESTNIKa promocji jest dobrowolne.

4. Regulamin promocji jest dostępny ponadto w siedzibie ORGaNIzaTORa promo-
cji oraz na stronach www.promocja.filtron.pl. 

5. ORGaNIzaTOR w razie wystąpienia przyczyn losowych, całkowicie nieza-
leżnych od niego, zastrzega sobie prawo do zmiany krajów docelowych 
wycieczek. W takiej sytuacji ORGaNIzaTOR zobowiązuje się do zorganizowa-
nia wycieczki w innym terminie i/lub miejscu o porównywalnym poziomie 
atrakcyjności, standardzie i wartości.

6. ORGaNIzaTOR nie przewiduje możliwości wypłacenia uprawnionemu ekwiwa-
lentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za rezygnację z kuponu uprawnia-
jącego do uczestnictwa w wycieczce lub pobycie wypoczynkowym.

7. UCzESTNIKOM promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród lub do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rze-
czowego).

8. Jeżeli określona nagroda oferowana w folderze nagród, z przyczyn 
niezależnych od ORGANIZATORA jest niedostępna, ORGANIZATOR za-
strzega sobie prawo do zmiany koloru, niewielkich cech nagrody lub 
zastąpienia jej inną z nagród tej samej wartości, jakości i klasy. 

9. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną sprzedawcy lub producenta, w przy-
padku ewentualnych reklamacji podlegają reklamacji, zgodnie z warunkami 
udzielonej gwarancji.

10. ORGaNIzaTOR promocji nie ponosi odpowiedzialności za wady, wydanych 
w ramach prowadzonej promocji nagród.

11. W niniejszym regulaminie określenie promocja oznacza sprzedaż premiową 
produktów mającą na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży przez ORGa-
NIzaTORa i UCzESTNIKa promocji.

12. ORGaNIzaTOR promocji nie określa skutków podatkowych wynikających z  ty-
tułu udziału w promocji dla UCzESTNIKÓW. Jako pomocne w ich określeniu 
ORGaNIzaTOR uznaje interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu o sygnaturach: ILPB1/415-680/10-2/AO i ILPB4/423-10/10-4/MC. 
Treść dokumentów jest dostępna na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastoso-
wanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

14. ORGaNIzaTOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
15. Wszelkie zmiany Regulaminu będą widoczne na stronach 

www.promocja.filtron.pl w ciągu 5 dni od wprowadzenia.

11

REGULAMIN PROMOCJI



WIX-FILTRON Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 145

63-800 Gostyń, Poland
tel.: +48 65 572 89 00
fax: +48 65 572 89 22

e-mail: marketing@filtron.pl

www.filtron.pl

PEŁNA INFORMACJA O PROMOCJI ZNAJDUJE SIĘ NA  
WWW.PROMOCJA.FILTRON.PL

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj  
się z nami w wygodny dla ciebie sposób

 tel.: +48 65 572 89-37
 e-mail: marketing@filtron.pl


