
Regulamin Sprzedaży Premiowej  
Promocja „Nagrody za kody” 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej Promocja „Nagrody za kody”) jest firma  
Arka Sp.  z o.o. sp.k. z siedzibą w Sianowie, przy ul. Ogrodowej 5, NIP: 669-22-24-025 (zwana dalej 
„Organizatorem"). 
 
2. Sprzedaż towarów objętych promocją trwa od 01.04.2021r. do 30.06.2021 r. 
 
3. Promocja zaczyna się w dniu 01.04.2021r. i potrwa do 30.06.2021 r. 
 
4. W promocji biorą udział  pompy CIRCULA sprzedawane przez Organizatora, wyszczególnione 
poniżej: 
CI-P-TORIO 15/12 
CI-PC25/40-180 
CI-PC25/60-180 
CI-PC25/80-180 
CI-PC32/60-180 
CI-PC32/80-180 
CI-HELIO 25/40-180 
CI-HELIO 25/60-180 
CI-P-HELIO 25/40-180 
CI-P-HELIO 25/60-180 
CI-P-PLATINO15 
CI-PE-GALIO25/80 
CI-PE-GALIO25/100 
CI-PE-GALIO32/80 
CI-PE-GALIO32/100 
CI-PE-MERCURIO25/40 
CI-PE-MERCURIO25/60 
CI-TITANIO25/40-180 
CI-TITANIO25/60-180 
 
5. Uczestnikiem Promocji jest klient detaliczny nabywający produkty Organizatora biorące udział w 
Promocji („Uczestnik"). 
 
6. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy regulamin. 
 
ZASADY PROMOCJI 
 
7. Aby wziąć udział w Promocji należy zarejestrować się  przez stronę arka-instalacje.pl  i zakupić 
produkty wymienione w pkt. 4 w terminie od  01.04.2021 r. do 30.06.2021r. Każdy zakupiony 
produkt punktowany jest w następujący sposób: 
 

1. Pompy z grupy A, punktowane są 30 punktami za sztukę i należą do niej pompy: 
CI-P-TORIO 15/12 
CI-PC25/40-180 
CI-PC25/60-180 
CI-PC25/80-180 
CI-PC32/60-180 
CI-PC32/80-180 

 
2. Pompy z grupy B, punktowane są 50 punktami za sztukę i należą do niej pompy: 

CI-HELIO 25/40-180 
CI-HELIO 25/60-180 
CI-P-HELIO 25/40-180 
CI-P-HELIO 25/60-180 
CI-P-PLATINO15 



CI-PE-GALIO25/80 
CI-PE-GALIO25/100 
CI-PE-GALIO32/80 
CI-PE-GALIO32/100 
 

3 . Pompy z grupy C, punktowane są 80 punktami za sztukę i należą do niej pompy: 
           CI-PE-MERCURIO25/40 
           CI-PE-MERCURIO25/60 
           CI-TITANIO25/40-180 
           CI-TITANIO25/60-180 
 
8. Za zakup produktów  przysługują nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11.  
 
9. Biorąc udział w Promocji należy w terminie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.  
zakupić produkty biorące udział w Promocji (o których mowa w pkt. 4).  
Warunkiem otrzymania nagrody jest  zebranie nieuszkodzonych kodów kreskowych wyciętych z 
opakowania pompy  i wysłanie ich na adres Organizatora: 
Arka Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów z dopiskiem „NAGRODY ZA KODY” i 
zarejestrowanie swojego udziału w promocji w formularzu promocji zamieszczonym  pod adresem: 
https://arka-instalacje.pl/nagrodyzakody/ i zaakceptowanie regulaminu promocji. 
Zakup produktów punktowanych w sposób opisany w punkcie 7 jest premiowany jest nagrodą 
gwarantowaną. 

 
 
NAGRODY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
 
10. Organizator przewidział nagrody w zależności od ilości zebranych punktów (zgodnie z pkt. 7)  
za zakup produktów wymienionych w pkt. 4. 
 
11. Od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. uczestnicy otrzymają: 
 
a. za zebranie 30 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 3 Koszulki Circula 
- 1 zawór ogrodowy bis 1/2'” 
 
b. za zebranie 50 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 zawór pionier 3/4” i 1” 
- 1 termos Circula  
 
c. za zebranie 80 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
- 1 Zestaw bitów Makita 
- 1 Polar Circula 
 
 
d. za zebranie 150 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Zestaw Wierteł i bitów Makita 
- 1 Kombinezon Circula 
 
e. za zebranie 200 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Szczypce Knipex 250 

https://arka-instalacje.pl/nagrodyzakody/


- 1 Zestaw narzędzi  Mega 
 
f. za zebranie 400 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Szlifierka kątowa HiKOKI G135R4 + lampa MEGA 
- 1 Pompa Mercurio 25/60 180 
 
 
g. za zebranie 600 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
- 1 Młotowiertarka Sds Hikoki DH26PC2 + osprzęt 
- 1 Radio Budowlane Makita 
 
h. za zebranie 800 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
- 1 obcinak do rur Milwaukee + aku 3.0ah + ładowarka 
- 1 piła szablasta makita JR3050T + duży zestaw brzeszczotów do stali, plastiku, drewna 
 
i. za zebranie 1000 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
- 1 Laser krzyżowy 3 wiązki Nivel CL3D + statyw 
- 1 Wiertarko-wkrętarka Makita DDF482 + 2x aku 3.0ah + ładowarka 
 
 
12. Nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 7 i 9. 
 
13. Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji dowolną ilość razy pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w pkt. 7 i 9 i odebrać określoną ilość nagród wg pkt. 11 lub ich wielokrotność 
w zależności od ilości zebranych punktów. 
 
14. W przypadku wyczerpania zapasów nagród wskazanych w pkt. 11 i braku możliwości zakupu 
nagród identycznych przez Organizatora, Uczestnik ten otrzyma w zamian nagrodę o możliwie 
najbardziej zbliżonych parametrach . 
 
15. Po dokonaniu wyboru nagrody, nie można jej wymieniać na inną. 
 
DOSTARCZENIE NAGRÓD 
 
16. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym 
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od momentu przekazania kodów wymienionych w pkt. 9. 
 
17. W wypadku, gdy w trakcie trwania promocji, Uczestnik spełni warunki określone w punkcie 7 i 9, 
a wybranej przez niego nagrody nie będzie na stanie magazynowym, Organizator zobowiązuje się do 
jej dostarczenia najszybciej jak to możliwe jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania 
kodów kreskowych 
 
18. Nagrody wysłane, które nie zostaną odebrane przez zwycięzców pozostają własnością 
Organizatora. 
 
19. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 
 
20. Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej akcji promocyjnej stanowią dla otrzymującego 
je Zwycięzcy dochód: 
- jeżeli otrzymujący prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą to nagroda stanowi dochód w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
- jeżeli otrzymujący nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej to nagroda stanowi dochód 
na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym z zastrzeżeniem art. 21 ust 
68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  



   
 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 
22. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu trwania Promocji, nie później jednak niż 14 dni od daty 
dostarczenia nagród (decyduje data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 
 
23. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora. 
 
24. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku 
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora 
Promocji. 


