
REGULAMIN: 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Last 
minute”, zwana dalej promocją. 
§ 2 
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 
Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”. 
§ 3 
Promocja trwa od dnia 01.02.2019 r. do dnia 15.03.2019 r. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
§ 4 
1. W promocji mogą wziąć udział: 
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób 
zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 
b. osoby prawne, 
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych 
podmiotów rejestrach. 
2. W promocji organizator przewiduje 10% upustu od cen detalicznych na namioty 
reklamowe: Mitkotent (Classic oraz Premium), namioty EX ZN, Octa Pro, Jehlan (Mini oraz 
Base) i Dome; akcesoria do namiotów; dodatki eventowe: flagi reklamowe z masztami, pufy 
reklamowe; nadruki reklamowe wykonane technikami druku sublimacyjnego i sitodruku na 
w/w nośnikach; zwanych dalej produktami. 
3. Aby wziąć udział w promocji, należy w terminie od 01.02.2019 do 15.03.2019, złożyć 
zamówienie na produkt wyceniony w ofercie. 
4. Promocja nie łączy się z innymi upustami. 
5. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.mitko.pl/drukarnia#ogolne-warunki-wspolpracy 
 
III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
§ 5 
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej 
Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do 
dnia 30.03.2019 r. 
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, 
o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach 
ogólnych. 
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REGLEMENT: 
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: 
§ 1 Dieses Reglement betrifft das Sonderangebot: "Last minute" nachfolgend Promotion 
genannt 
§ 2 Der Organisator von dieser Promotion ist die Firma MITKO GmbH, 1 Maja 16G, 44-304 
Wodzisław Śląski, Tel. 32 444 66 16 nachfolgend "Organisator" genannt. 
§ 3 Promotion dauert vom 01.02.01.2019 bis zum 15.03.2019. 
II. BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER PROMOTION 
§ 4 
1. An der Promotion-Aktion können teilnehmen: 
a) natürliche Personen, die Rechtsfähigkeiten besitzen. 
b) juristische Personen 
c) Subjekte/ Personen, die Wirtschaftstätigkeiten laut den geltenden polnischen 
Rechtsvorschriften nachgehen. 
2. Der Organisator dieser Promotion gewährt die Zelte Mitkotent (Classic und Premium), 
Zelte EX ZN, Octa Pro, Jehlan (Mini und Base) und Dome; Zubehör für Zelte; Eventzubehör: 
Fahnen mit Masten, Sitzsäcke; den Sublimationsdruck und Siebdruck auf o.g. (weiter als 
Produkten genannt) mit 10% Rabatt von Verkaufspreisen. 
3. Um den Rabatt zu erhalten, muss folgende Bedingung erfüllt sein: die Bestellung muss 
von dem 01.02.2019 bis zum 15.03.2019 aufgegeben werden. 
4. Es ist nicht möglich, die Promotion mit anderen Angeboten oder Rabatten zu kombinieren. 
4. Sie finden die allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu unter: 
http://www.mitkoforevents.de/druckerei 
 
III. REKLAMATIONSVERFAHREN 
1. Alle Ansprüche bzgl. der Promotion-Aktion sollten von den Teilnehmern schriftlich bei der 
Adresse § 2 bis 30.03.2019 eingereicht werden. 
2. Zugestellte schriftliche Reklamationsverfahren der Teilnehmer werden innerhalb von 30 
Tagen nach der Reklamationsgeltendmachung, erledigt. 
3. Wenn der Teilnehmer nicht mit der Entscheidung (Reklamation) einverstanden ist, kann er 
seine Rechte auf der Basis der Faustregel geltend machen. 
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