
 
 
 

 

Regulamin promocji „Materace medyczne -20%!” 
 
 
Postanowienia wstępne 
 

1. Promocja organizowana jest przez firmę Hilding Anders Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, 
62-095 Murowana Goślina, ul. Polna 17, której dokumentacja przechowywana jest w: Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 
0000006104, wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN, NIP 778-13-73-655., zwaną dalej 
„Organizatorem” 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Materace medyczne -20%!”. 
Definicje 
 

1. Uczestnik - każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która dokona w salonach dystrybutorów firmy Hilding 
Anders Polska zakupu wybranych produktów marki Hilding objętych promocją, w okresie od 25 czerwca 2019 
do 12 lipca 2019. 

2. Dystrybutor – kontrahent regularnie dokonujący zakupów w firmie Hilding Anders Polska sp. z o.o., oferujący 
markę Hilding na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Cennik sugerowany detaliczny - bieżący cennik sugerowany detaliczny produktów marki Hilding firmy Hilding 
Anders Polska Sp. z o.o. 

 
Zakres czasowy i terytorialny Promocji 
 

4. Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska od 25 czerwca 2019 do 12 
lipca 2019. 

1. Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska znajdujących się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako sklepy uczestniczące w Promocji. 

 
Zasady Promocji 
 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która w czasie trwania promocji 
dokona w salonach Dystrybutorów marki Hilding, zakupu materacy z kolekcji medycznej Hilding firmy Hilding 
Anders Polska Sp. z o.o. 

2. Materace objętą promocją – Salsa, Rumba, Pasodoble, Makarena, Fandango 
3. Oferta nie dotyczy produktów w rozmiarach nietypowych. 
4. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone w salonach Dystrybutorów marki Hilding w 

okresie obowiązywania Promocji. 
5. Klient dokonujący zakupu materaców medycznych objętych promocją (Salsa, Rumba, Pasodoble, Makarena, 

Fandango) z aktualnej oferty marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o. kupuje materac w cenie 
promocyjnej -20% od podstawowej ceny sprzedaży z cennika detalicznego. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 
7. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w 

rozumieniu kodeksu cywilnego. 
8. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
9. Regulamin akcji jest dostępny na stronie www.hilding.pl oraz w salonach Dystrybutorów oferujących 

produkty objęte promocją. 


