Gdańsk, 03.09.2016

REGULAMIN PROMOCJI "PCB DAY"

§I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej "PCB DAY" (zwanej dalej Promocją) jest TechnoService S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk,
2. Uczestnikiem Promocji może być każda instytucja i każda firma dokonująca zakupu
produktu TS PCB w czasie trwania Promocji,
3. Celem Promocji jest uatrakcyjnienie oferty oraz zwiększenie zainteresowania
nabyciem obwodów drukowanych w każdej technologii wykonania spełniających
warunki nowych projektów:
a. nowe projekty nie były wcześniej produkowane w TS PCB Techno-Service S.A.,
b. zamówienia objęte Promocją mogą być złożone wyłącznie przez stronę
internetową www.pcb-technoservice.eu,
c. niższa cena obejmuje dokumentację produkcyjną lub uruchomienie produkcji
prototypu TSka,
d. niższa cena nie obejmuje wykonania obwodów drukowanych w produkcie
„5LT”, zamówień przez stronę internetową www.pcb-technoservice.eu
projektów o powierzchni między 1 a 5 m2 w przyspieszonym terminie
realizacji tj. 5 dniowym ekspresie,
e. cena dokumentacji i uruchomienia produkcji TSka zależna jest od konkretnego
miesiąca i wynika z planu marketingowego TS PCB,
4. Promocja jest cykliczna i odbywa się w jeden konkretny dzień każdego miesiąca,
ustalony w planie marketingowym TS PCB,
5. Promocja obejmuje wszystkie firmy i wszystkie instytucje, które dokonają zakupu
spełniającego wymogi Promocji, bez względem na adres ich siedziby.
§II. Warunki i zasady udziału w Promocji
1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne,
2. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik powinien:
a. złożyć zamówienie na minimum jeden nowy projekt obwodu drukowanego
poprzez formularz na stronie internetowej: www.pcb-technoservice.eu,
b. wszystkie zamówienia na nowe projekty złożone w dniu Promocji realizowane
są zgodnie z jej zasadami,
c. informacje o promocji można otrzymać w formie elektronicznej w
newsletterze dystrybuowanym przez TS PCB,
3. Uczestnik może dokonać wielu zamówień obwodów drukowanych spełniających
warunki nowego projektu i za każdym razem otrzymać promocyjną cenę za
dokumentację produkcyjną lub uruchomienie produkcji prototypu TSka,
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami, chyba że Organizator postanowi inaczej.
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5. W przypadku realizacji zamówienia poprzez użycie vouchera, Promocja PCB DAY nie
obowiązuje. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość
zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana
za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość
Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do
opłacenia.
§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 i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny 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 listem
elektronicznym lub wydrukowanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej rozpatrzenia,
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pcb-technoservice.eu oraz w
Biurze Obsługi Klienta TS PCB,
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z
ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana
będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.pcbtechnoservice.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji 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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