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Aktualizacja regulaminu – 03.07.2020 
 

REGULAMIN PROMOCJI "Obwody wielowarstwowe" 
 
§I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Obwody wielowarstwowe" (zwanej dalej 
Promocją) jest TS PCB Techno-Service S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siedlicka 6, kod 
pocztowy 80-222. 

2. Jej uczestnikiem może być każdy nabywca produktu TS PCB objętego Promocją. 
Podobnie jak cała oferta TS PCB, Promocja skierowana jest do kręgu przedsiębiorców 
i instytucji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Dotyczy ona zamówień 
obwodów drukowanych w jednym z dwóch przypadków: 

a. Nowych projektów (tzn. takich, które nie były wcześniej zamawianie w TS 
PCB), spełniających wymogi obwodów wielowarstwowych, określonych 
poprzez możliwości technologiczne TS PCB.  

i. Obwód jest wielowarstwowy wtedy, gdy posiada minimum 3 warstwy 
miedzi.  

ii. Nowy projekt objęty Promocją dotyczy tylko serii produkcyjnej.  
b. Starych projektów (tzn. takich, które były już zamawiane w TS PCB) 

spełniających wymogi obwodów wielowarstwowych, określonych poprzez 
możliwości technologiczne TS PCB.  

i. Obwód jest wielowarstwowy wtedy, gdy posiada minimum 3 warstwy 
miedzi. 

ii. Stary projekt objęty Promocją dotyczy tylko serii produkcyjnej.   
3. Zamówienie na nowe i stare projekty może zostać złożone w czasie trwania Promocji. 
4. W przypadku nowych projektów niższa cena obejmuje dokumentację produkcyjną. 

Jej wartość w ramach Promocji wynosi 1 zł.  
5. W przypadku starych projektów niższa cena obejmuje: 

a. Dokumentację produkcyjną każdego następnego, nowego projektu, 
zamówionego w czasie trwania Promocji, realizowanego w serii produkcyjnej. 
Jej wartość w ramach Promocji wynosi 1 zł. Projekt ten może być zarówno 
jednostronny, dwustronny, jak i wielowarstwowy. 

b. Koszt uruchomienia produkcji każdego następnego, nowego projektu, 
zamówionego w czasie trwania Promocji, realizowanego w serii 
prototypowej. Jego wartość w czasie trwania Promocji wynosi 1 zł.  Projekt 
ten może być zarówno jednostronny, dwustronny, jak i wielowarstwowy. 

6. Celem Promocji jest uatrakcyjnienie oferty oraz zwiększenie zainteresowania 
nabyciem wielowarstwowych obwodów drukowanych w serii produkcyjnej  
oraz prototypowej w terminach standardowych lub ekspresowych. 

7. Promocja obejmuje zlecenia złożone w czerwcu i lipcu 2020 roku z terminem 
realizacji do 31.07.2020 spełniające warunki uczestnictwa w promocji. 

8. Promocja obejmuje wszystkich nabywców, bez względu na ich siedzibę, czy też 
miejsce zamieszkania.  
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§II. Warunki i zasady udziału w Promocji 
 

1. Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne. 
2. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik powinien:  

a. złożyć zamówienie na nowe lub stare projekty obwodów drukowanych, 
spełniające warunek określony w §I pkt. 2, poprzez formularz zamówienia na 
stronie internetowej www.tspcb.pl   

b. oraz w okienku „Uwagi Klienta dot. wykonania obwodów” w formularzu 
internetowym wpisać hasło promocyjne upoważniające do wzięcia udziału  
w Promocji. Hasło brzmi: „Promocja”. 

3. Promocja obowiązuje wyłącznie zamówienia złożone poprzez formularz na stronie 
internetowej: www.tspcb.pl. 

4. Informacja o promocji została wysłana do potencjalnych uczestników poprzez 
wiadomość e-mail, została umieszczona jako post w zakładce „Aktualności” oraz jako 
pop-up na stronie www.tspcb.pl.  

5. Uczestnik może dokonać wielu zamówień nowych projektów wielowarstwowych 
obwodów drukowanych i za każdym razem otrzymać promocyjną cenę za 
dokumentację produkcyjną serii produkcyjnej wyłącznie w okresie trwania Promocji.  

6. Uczestnik może dokonać wielu zamówień starych projektów wielowarstwowych 
obwodów drukowanych i za każdym razem otrzymać promocyjną cenę za 
dokumentację produkcyjną serii lub za koszt uruchomienia produkcji serii 
prototypowej nowego projektu. Obowiązuje zasada, iż jedno zamówienie na stary 
projekt upoważnia do jednorazowego skorzystania z Promocji na nowy projekt. 

7. Promocyjna cena na dokumentację produkcyjną lub promocyjny koszt uruchomienia 
produkcji zostanie naliczona za każdym razem, gdy obwód drukowany jest 
wielowarstwowy, a uczestnik powoła się na hasło promocyjne. 

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami, chyba że Organizator postanowi inaczej.    
 
§III. Postępowanie reklamacyjne  
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać w formie elektronicznej lub drukowanej w Biurze Obsługi Klienta. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ich otrzymania. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą pisemną 
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej rozpatrzenia. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed Sądem Powszechnym. 
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§IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.tspcb.pl oraz  
w Biurze Obsługi Klienta TS PCB. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  
z ważnych przyczyn, w szczególności techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie 
każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.tspcb.pl oraz 
udostępniana w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta TS PCB. 

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji 
określone w regulaminie. 

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań 
związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. 
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