
                     Promocja karnawałowa „Słodkie marzenia”

     Przedmiotem promocyjnej sprzedaży w ilości paletowej są  następujące towary:

• firmy Bakels:
     ciasto drożdżowe koncentrat a’12,50kg    (600,-kg)
     neutralna glazura na gorąco do donatów  a’5kg (200,-kg)

• firmy OSM Bieruń
     ser Bieruński 4% a’10,50kg   (504,-kg)

• firmy Interchemall : Młyn Jelonki
     mąka pszenna typ 500 a’25kg (1000,-kg)

• firmy Kruszwica:  
     frytury,margaryny profesjonalne linii Maestra (640,-kg), Qualita(640,-kg),   
     Milama(720,-kg) a’10kg
     backstabil a’12kg ( 96kg)

• firmy Holger Food:
     pomada wodna (karton,wiadro) a’15kg   (900,-kg, 660,-kg)

• firmy Eko-pol:
     dekoracje cukiernicze  (wartość 2000,-zł netto)
     

• Istnieje możliwość zamówienia 700kg miksu wymienionych produktów w 
     dowolnej konfiguracji.

    Do każdej palety zakupionego towaru   przysługuje do 
     wyboru: komplet desingerskich ręczników lub artystyczny kolaż   
                   karnawałowy
     (zdjęcie jak na ulotce lub na stronie internetowej) z logiem Państwa firmy o 
     wymiarach do uzgodnienia.
     Wzór kolażu jest znakiem zastrzeżonym

    Promocja karnawałowa trwa w okresie 02.01.2020 do 25.02.2020r.



      REGULAMIN PROMOCJI KARNAWAŁOWEJ „SŁODKIE MARZENIA”

                               
1.Niniejszy  regulamin  Promocji  „Słodkie  marzenia”  (zwany  dalej  „Regulaminem”) 
określa  mechanizm,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  promocji  „Słodkie  marzenia” 
(zwany dalej  „Promocją”).

2.Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe  Plus sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 98, 90-031 Łódź, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod nr KRS 0000055553, adres strony internetowej: www.plus.biz.pl, e-mail: 
zamowienia@plus.biz.pl.

3.Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zwieraną przez PPU Plus sp.z 
o.o. w formie pisemnego zamówienia oferowanego na rzecz podmiotu, który dokonuje 
zakupu.

4.Kupujący jest zobowiązany zapoznać się  z postanowieniami Regulaminu, nie później 
niż w chwili zawarcia Umowy.

5.Składając  zamówienie  Kupujący  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  Regulaminem  i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6.Odmienne ustalenia  pomiędzy stronami uzgodnione i  potwierdzone na piśmie mają 
pierwszeństwo przed postanowieniem Regulaminu.

7.Na potrzeby Promocji wprowadza się określenia:
   1.Sprzedający -Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Plus” Sp. z 
      o.o., ul.Tuwima 98 90-031 Łódź, NIP:725 00 10 629 Regon 001347800.
   2.Kupujący – kontrahent dokonujący zakupu produktów.
   3.Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna 
       tj. dzień ustalony w umowie lub określony na fakturze.
   4. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie
       dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, zawierająca:
       nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do    
       wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, 
       sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów
   5.Potwierdzenie – pisemne oświadczenie  Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, 
      złożone kupującemu po jego otrzymaniu  wraz z określeniem, ceny towaru, suma-
      rycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków 
      dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

8.Informacje  udostępniane  przez  Sprzedającego zamieszczone na  stronie  internetowej 
Sprzedawcy, katalogach, broszurach, reklamach i innych publikacjach – nie są ofertą.
Każdorazowo  cenę  towaru  określa  handlowiec  uwzględniając  cenę  zakupu  towaru, 
sposób transportu, termin realizacji.

http://www.plus.biz.pl/
mailto:zamowienia@plus.biz.pl


Promocja dotyczy sprzedaży produktów w ilości paletowej (700kg w miksie produktów 
lub jednorodnych produktów w zależności od rodzaju od 504,-kg do 1000kg)
Cena stanowi przyjętą  przez Sprzedającego kwotę  w zł polskich, którą Kupujący jest 
zobowiązany zapłacić za zamówiony towar.

9.Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności gotówką w kasie firmy, przelewem, 
kartą płatniczą na konto firmy lub „za pobraniem” przez Kuriera w terminie wskazanym 
w fakturze.
     
10.Rodzaj i sposób odbioru towaru ( odbiór własny, dostawa przez Sprzedającego) 
     zostaną określone przez Kupującego każdorazowo w zamówieniu. Sprzedawca 
     może posłużyć się transportem własnym (do 100km od Łodzi) lub zamówić 
     transport
     u dowolnego przewoźnika na koszt i ryzyko Kupującego. Aktualna cena przewozu 
     jednej palety przez firmę spedycyjna wynosi 170zł netto za paletę.
     W przypadku dekoracji cukierniczych odbiór następuje osobiście w hurtowni.

11.Niektóre z oferowanych towarów mogą być niedostępne w magazynie 
     Sprzedającego. Sprzedający poinformuje  Kupującego o ich niedostępności oraz 
     przedstawi orientacyjny termin ich dostarczenia.

12.Sprzedający nie odpowiada za żadne straty spowodowane działaniem operatora 
     logistycznego.

13.Za wyjątkiem palet jednorazowych, wszystkie palety podlegają zwrotowi.
     W przypadku pozostawienia palety przez Kupującego zostanie on obciążony
     za paletę w kwocie 35,00zł netto.

14.Promocja karnawałowa  trwa w okresie 02.01.2020 do 25.02.2020


