
ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Black Week 2021 – Rolserwis” 

 

1. Nazwa akcji 

„Black Week 2021 – Rolserwis” 

2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję  

Organizatorem promocji „Black Week 2021 –  Rolserwis” jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Produkcyjne ROLSERWIS S.A. z siedzibą w: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock,  wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez RHB 453 SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000054293, zwana dalej Organizatorem. 

3. Zasięg geograficzny  

Promocja organizowana jest na terenie całej Polski. 

4. Czas trwania Promocji  

4.1 Trwa od 29.11.2021 do 03.12.2021 lub do wyczerpania zapasów materiału promocyjnego i dotyczy 
produktów ujętych w punkcie 6. 

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania 
przyczyn. 

4.3 O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi poprzez swoją stronę internetową 
www.rolserwis.pl  

4.4 Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej 
trwania. 

 

5. Uczestnicy promocji  

Promocja skierowana jest do klientów detalicznych, którzy w okresie trwania promocji zakupią w firmie 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. produkty objęte promocją i wymienione w 
punkcie 6.  

6. Przydział towarów w promocji: 

6.1. Do nabycia w sklepie części zamiennych w siedzibie firmy pod adresem: ul. Sierpecka 10, 09-402 
Płock oraz  w oddziałach firmy pod adresami: 

1. ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, 

2. ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osięciny, 

3. Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz 

 Sekator pneumatyczny STAR50, przedłużka 1m – 1740 zł/brutto 

 Akumulator 60AH/560a DIADEM – 204 zł/brutto 



 Lampa zespolona LED z dynamicznym kier. 12-24V Lewa - TT.12018L - 34 zł/brutto 

 FUELDAT do benzyny – 67 zł/brutto 

 Gniazdo 3 PIN żeński COBO – 22 zł/brutto 

 Rębak WOM RP-150 - 5756 zł/brutto 

 Kula z kołnierzem kat. 3/2 - 37mm/56mm - 38 zł/brutto 

 Tawotnica profesjonalna akumulatorowa 18V 1.5AH RENSON - 1260 zł/brutto 

6.2. Do nabycia w dziale maszyn w siedzibie firmy pod adresem: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock oraz  
w oddziałach firmy pod adresami: 

1. ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, 

2. ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osięciny, 

3. Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz 

 Agregat uprawowy Trimax DALBO, 2019 - 55 350 zł/brutto 

szerokość robocza 3 m, zabezpieczenie hydrauliczne, wał uprawowy T-ring 

 Kosiarka - mulczer AF180 BERTI, 2020 - 24 969 zł/brutto 

szerokość robocza 1,8 m, przesuw hydrauliczny, typ bijaków: młotki 

 Zbiornik do paliwa box 400l FORTIS - 2 337 zł/brutto 

pompa zasilana z akumulatora 49l/min, pistolet do tankowania - 6 m  

7. Sposób wydawania towarów promocyjnych 

Produkty zakupione w promocyjnych cenach będą wydawane w miejscu ich nabycia.  

8. Dane osobowe  

8.1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na 
przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi, wypełniając dane do wystawienia faktury lub 
paragonu. 

 8.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Sierpecka 10. 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, jak również powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

9.3. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania zamówienia.  

9.4. Zgoda udzielana jest na czas trwania Promocji oraz czasu przewidzianego w regulaminie do 
rozpatrzenia reklamacji, który wynosi 14 dni od zakupu produktu objętego promocją.  



9.5. Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji 

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w promocji  

10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.rolserwis.pl. 

10.4. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 
akceptacją. 

 

 

Płock, dnia 26.11.2021 

 


