
 
 

 

 

Regulamin promocji „Grill za 1 zł” 

1. Niniejszy regulamin (dalej również jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w 

promocji pod tytułem „Grill za 1 zł”. Organizatorem promocji jest GASPOL S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000021200, NIP 7790020583, REGON 

011121040. 

2. Warunkiem udziału w promocji „Grill za 1 zł”  jest zawarcie umowy komercyjnej na 

wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz dostawy gazu (zbiornik Gaspolu) 

w okresie od dnia 13.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. oraz realizacja umowy (tj. 

wykonanie instalacji zbiornikowej oraz dokonanie pierwszej dostawy gazu 

udokumentowanej fakturą VAT) do dnia 31.12 2020r. 

3. Klient spełniający warunki określone w regulaminie może  skorzystać z możliwości 

zakupu grilla gazowego Campingas Classic LS Plus seria 3 z rabatem w wysokości 

1997,77 zł brutto to jest w cenie 1,23 zł brutto. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków promocji, w szczególności w przypadku 

niedotrzymania terminów opisanych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Klient traci 

prawo do promocyjnych warunków zakupu grilla gazowego opisanego w punkcie 3 

Regulaminu i zobowiązuje się do zwrotu udzielonego rabatu na zakup grilla 

gazowego w wysokości 1997,77 zł brutto. Zwrot rabatu nastąpi w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia Klientowi faktury VAT wystawionej z tego tytułu przez Gaspol.  

5. Uczestnictwo w promocji „Grill za 1 zł” jest dobrowolne. 

6. Poprzez przystąpienie do promocji Klient akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz wynikające z niego zasady. 

7. Liczba ofert promocyjnych w promocji „Grill za 1zł” jest ograniczona i przysługuje 

wyłącznie Klientom, którzy podpisali załącznik do umowy w postaci niniejszego 

Regulaminu oraz uzyskali od upoważnionego przedstawiciela Gaspol S.A. 

potwierdzenie prawa do uczestniczenia w promocji w postaci podpisu pod niniejszym 

Regulaminem.  

8. Promocja skierowana jest do klientów komercyjnych o szacowanym rocznym zużyciu 

gazu  powyżej 5 ton  i mocy instalacji nie mniejszej niż 60kW 

 

 

 


