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Regulamin promocji AH Hardt sp.j. 
 
 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

1. Organizatorem promocji jest firma AH Hardt sp.j. z siedzibą Cholerzyn 215, 32-060 Liszki, zarejestrowaną pod 
numerem KRS 0000120755, NIP: 6790168262. 

2. Czas trwania promocji: od 1 maja 2022 do 31 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 

1. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, lub 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do promocji 
prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
ZASADY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI 
 

1. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie zakupy produktów AH Hardt w jednej z hurtowni dostępnej na 
stronie https://ah.com.pl/dystrybucja lub bezpośrednio od AH Hardt sp. j. 

2. Za zakup produktów AH Hardt o łącznej wartości 2000zł netto Klient otrzymuje nagrodę – zestaw kluczy 
imbusowych i kamizelkę ochronną BHP 

3. Wymagany zakup produktów AH Hardt może zostać zrealizowany na kilku fakturach. 
4. Klientowi przysługuje wielokrotność nagrody w trakcie trwania promocji, ale nie więcej niż 2 nagrody na jedną 

osobę lub podmiot gospodarczy. 
5. Uczestnicy promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT.  
6. Uczestnik promocji jest zobowiązany udokumentować zakup produktów AH Hardt o wartości spełniającej 

warunki konkursowe. Dowody zakupu(*) należy przesłać na adres promocje@ah.com.pl. 
7. Podczas weryfikacji będą brane pod uwagę tylko zakupy zrealizowane w czasie trwania promocji. Decydować 

będzie data sprzedaży na dostarczonym dokumencie. 
8. Organizator w ciągu 30 dni od przesłania faktur zakupu przeprowadzi weryfikację dokumentów i finalną ich 

akceptację. 
9. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na ustalony z Uczestnikiem adres w ciągu 10 dni od 

zaakceptowania przesłanych dokumentów. 
10. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami 

do uzyskania nagrody innych Uczestników. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody Uczestnikom, którzy dokonali zwrotu 

zamówionych towarów i na dostarczone dokumenty została wystawiona faktura korekta, której wartość po 
korekcie nie spełnia łącznej wartości zakupów 2000 zł netto 

12. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce. 
 
 
 
 
* w przesłanych dokumentach mogą zostać ukryte dane niezwiązane z zakupem produktów AH Hard np. zakup innych 
produktów, terminy płatności, łączna wartość dokumentu, itp. 
 


