
Regulamin Sprzedaży Premiowej  
Promocja „Nagrody za cale” 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej Promocja „Nagrody za cale”) 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 01.06.2022r. do 30.11.2022 r. 
 
3. Promocja zaczyna się w dniu 01.06.2022r. i potrwa do 30.11.2022 r. 
 
4. W promocji biorą udział zawory kulowe Calido Seria S30, S40, zawory mini do rur PEX, zawory 
czerpalne Calido Seria Ogród, zawory grzejnikowe ESKIMOS, przyłącza grzejnikowe ESKIMOS , zawory 
zwrotne PIONIER , zawory gazowe  i zawory do kotłów ERYK sprzedawane przez Organizatora. 
Poniżej spis produktów biorących udział w promocji: 
 
   Zawory serii S40 : 

Zawór ½”  
Zawór ¾”  
Zawór 1”  
Zawór 1 ¼”  
Zawór 1 ½”  
Zawór 2”  

   Zawory serii S30,  
Zawór ½”  
Zawór ¾”  
Zawór 1”  
Zawór 1 ¼”  
Zawór 1 ½”  
Zawór 2”  
Zawór 2 ½”  
Zawór 3”  
Zawór 4” 
zawór MINI do rur PEX  
Zawór ½”  
Zawory czerpalne serii OGRÓD: 
Zawór ½”  
Zawór ¾”  
Zawór BIS i FARMER  

    Zawory grzejnikowe serii ESKIMOS  
    Przyłącza grzejnikowe dolne seria ESKIMOS   
    Zawór zwrotny PIONIER: 

Zawór ½” (30 sztuk)  
Zawór ¾” (16 sztuk)  
Zawór 1” (12 sztuk)  

    Zawory do kotłów ERYK 
 Zawór ½”  
Zawór ¾”  

   Zawory gazowe 
Zawór ½”  
Zawór ¾”  
Zawór 1”  
Zawór 1 ¼”  
Zawór 1 ½”  

          Zawór 2” 
 
 
 



 
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  01.06.2022 r. do 30.11.2022r. Każdy zakupiony 
produkt punktowany jest w następujący sposób: 
 

1.   Zawory serii S40 : 
Zawór ½” – 2 pkt 
Zawór ¾” – 4 pkt 
Zawór 1” –  6 pkt 
Zawór 1 ¼” – 8 pkt 
Zawór 1 ½” – 10 pkt 
Zawór 2” – 20 pkt 

2.  Zawory serii S30,  
Zawór ½” – 1 pkt 
Zawór ¾” – 2 pkt 
Zawór 1” – 3 pkt 
Zawór 1 ¼” – 4 pkt 
Zawór 1 ½” – 5 pkt 
Zawór 2” – 10 pkt 
Zawór 2 ½” – 20 pkt 
Zawór 3” – 30 pkt 
Zawór 4” – 40 pkt 
zawór MINI do rur PEX  
Zawór ½” – 1 pkt 

    3 . Zawory czerpalne serii OGRÓD: 
Zawór ½” – 1 pkt 
Zawór ¾” – 2 pkt 
Zawór BIS i FARMER – 3 pkt 

    4. Zawory grzejnikowe serii ESKIMOS - 2 pkt 
    5. Przyłącza grzejnikowe dolne seria ESKIMOS  – 5 pkt 
    6. Zawór zwrotny PIONIER: 

Zawór ½” (30 sztuk) – 30 pkt 
Zawór ¾” (16 sztuk) – 25 pkt 
Zawór 1” (12 sztuk) – 25 pkt 

    7. Zawory do kotłów ERYK 
          Zawór ½” – 2 pkt 

Zawór ¾” – 3 pkt 
   8.   Zawory gazowe 

Zawór ½” – 1 pkt 
Zawór ¾” – 2 pkt 
Zawór 1” – 3 pkt 
Zawór 1 ¼” – 4 pkt 
Zawór 1 ½” – 5 pkt 
Zawór 2”- 10pkt  

 
8. Za zakup produktów  przysługują nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Biorąc udział w Promocji należy w terminie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.  
zakupić produkty biorące udział w Promocji (o których mowa w pkt. 4).  
Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie nieuszkodzonych etykiet znajdujących się przy 
zaworach i wysłanie ich na adres Organizatora: 
Arka sp. z o.o.  sp. k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów z dopiskiem „NAGRODY ZA CALE” i 
zarejestrowanie swojego udziału w promocji w formularzu promocji zamieszczonym pod adresem: 
https://arka-instalacje.pl/nagrodyzacale/ i zaakceptowanie regulaminu promocji. 
Zakup produktów punktowanych w sposób opisany w punkcie 7 jest premiowany nagrodą 
gwarantowaną. 
Wszystkie etykiety, które zaliczą się do promocji muszą wpłynąć do firmy nie później niż do 
7.12.2022. 

 
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 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. uczestnicy otrzymają: 
a. za zebranie 150 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Koszulka Calido S40 PRO (S, M, L, XL, XXL) 
- 2 Torby Calido 
- 1 Miara Calido 
 
b. za zebranie 400 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Klucz nastawny 150 mm MAKITA 
- 1 Plecak CALIDO 24l  
- 10 Rękawic Calido rozm.9  
 
c. za zebranie 900 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
- 1 Polar Calido (S, M, L, XL, XXL) 
- 1 Obcinak ROTHENBERGER do cięcia rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych 

    i cienkościennych ze stali o Ø 3 - 28 mm 
- 1 Parawan DURO 5 – panelowy 
 

d. za zebranie 1500 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Zestaw wierteł SDS MILWAUKEE Ø5/6x115mm, Ø6/8/8/10/x165mm, 12x160mm 

- 1 Wkrętaki 12 szt. MILWAUKEE 
- 1 Zestaw sztućców 24-el. AMBITION 
 
e. za zebranie 3000 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Wiertarka GSB 550 BOSCH + 41akcesoriów 
- 1 Nożyce ROTHENBERGER do cięcia rur PE, MLP, PEX, PB, PVC i PPR do Ø 42mm 

- 1 Kalibrator i fazownik zakres 16x2-20x2-25x2,5(26x3) 
 
f. za zebranie 6000 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Lampa warsztatowa 
Akumulatorowa 18V / sieciowa 2w1 DEDRA 

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


- 1 Spawarka inwentorowa z przyłbicą IDEAL 

- 1 Zestaw perfum Sauvage 60 ml. Dior (męski) + Bright Crystal 50 ml. Versace (damski) 
 
g. za zebranie 10000 punktów Organizator przewidział następujące rodzaje nagród do wyboru,  
z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody: 
 
- 1 Laser krzyżowy 3 wiązki CL3D Nivel System 
- 1 Wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką MAKITA 
- 1 Szlifierka z akumulatorem 3,0 Ah i ładowarką MAKITA 
 
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 4 tygodni od momentu przekazania etykiet 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 60 dni od daty przekazania 
etykiet. 
 
18. Nagrody, 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 
 
21. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu trwania Promocji, nie później jednak niż 14 dni od daty 
dostarczenia nagród (decyduje data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).  
 
22. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora.  
 
23. 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. 


