
Powyżej 2 000 zł netto
Koszulka T-shirt

Powyżej 4 000 zł netto
Torba podróżna

Powyżej 6 000 zł netto
Kamizelka Flux Softshell

Powyżej 8 000 zł netto
Plecak na laptop

Wyłączny importer: MOTOR-LAND
motor-land.com.pl     didsunstar.pl

Każdy Klient, który osiągnie określony próg zakupowy na całym 
asortymencie DID w okresie jednego miesiąca lub dokona 
skumulowanego zakup otrzyma:



Powyżej 10 000 zł netto
Polar Softshell

Powyżej 14 000 zł netto
Wodoodporna Kurtka Softshell Apex

Wyłączny importer: MOTOR-LAND
motor-land.com.pl     didsunstar.pl

Promocja trwa do wyczerpania zapasów promocyjnych.
________________________________________________________

Regulamin

1. Organizatorem Promocji jest Motor-Land Anhelli Tomasz Kuzior Zbigniew Hebda sp. j ul. Cyklamenów 8, 
     04 - 798 Warszawa, NIP: 9521276235
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Motor-Land zwery�kowany jako warsztat lub sklep/warsztat.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, 
     „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) 
    w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Każda z nagród może być przyznana jednemu klientowi max. 1 raz (z wyjatkiem t-shirtów).
6. Termin obowiązywania Promocji: do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów 
     poinformuje na swojej stronie www.b2b.motor-land.pl 
7. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązać wobec Motor-Land .
8. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia. 
    Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 
    otrzymania reklamacji przez Motor-Land.
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Motor-Land oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
10. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania
      Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.didsunstar.pl
11. Przy zakupie zestawu napędowego DID & SUNSTAR oraz DID & JT, do progu zakupowego zostanie wliczony tylko łańcuch.


