REGULAMIN Sprzedaży rabatowej
I. ZASADY OGÓLNE
Organizatorem sprzedaży rabatowej (dalej również jako: „Promocja”), jest spółka MAT-POŻ Irena
Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. jawna z siedzibą w Rzgowie KRS 0000318679 NIP
7282272031 REGON 472199415 (dalej jako: „Sprzedawca/Organizator”).
Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 01 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku lub do wyczerpania zapasów przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji. Ewentualna informacja o zmianie
okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.mat-poz.pl, na co najmniej 3 dni
przed planowanym zakończeniem Promocji – w przypadku skrócenia lub na co najmniej 3
dni przed wskazaną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu datą zakończenia Promocji –
w przypadku wydłużenia Promocji.
Promocja będzie prowadzona na terenie Polski.

Uczestnikami sprzedaży rabatowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem
produktu/produktów) mogą być: osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej
działalności gospodarczej; osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, lecz nabywające produkty i uczestniczące w sprzedaży rabatowej wyłącznie
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to
jest osoby uczestniczące w sprzedaży rabatowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą
działalnością gospodarczą); osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży rabatowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą), (dalej jako Uczestnik/Kupujący).
Wyłączone ze sprzedaży promocyjnej są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Organizatorem
Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia.
Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży i atrakcyjności produktów Organizatora,
pozyskanie nowych klientów.
II.CHARAKTER PROMOCJI
1.Promocja polega na tym, że każdy Kupujący, który:
a)w czasie jej trwania dokona jednorazowego zakupu towaru lub towarów za kwotę min.:
1000,00 zł jest uprawniony do skorzystania z rabatu na zakup jednego z produktów, o
których mowa w pkt. II. 2 lit a) niniejszego Regulaminu i nabycia go w cenie 1 zł netto,
3000,00 zł jest uprawniony do skorzystania z rabatu na zakup jednego z produktów, o
których mowa w pkt. II. 2 lit b) niniejszego Regulaminu i nabycia go w cenie 1 zł netto,
6000,00 jest uprawniony do skorzystania z rabatu na zakup jednego z produktów, o
których mowa w pkt. II. 2 lit c) niniejszego Regulaminu i nabycia go w cenie 1 zł netto.
2. Towarami na zakup których może być udzielony rabat, są:
a) dostępne w ofercie Organizatora produkty, w postaci: (zestawy do 100zł)
- Uchwytu do latarki
- Pachołka drogowego 50 cm

- Tłumicy z drzewcem metalowej
- Taśmy ostrzegawczej
- Tarczy lizak B.S
- Koszulki OSP ( ognik OSP lub Logo PSP)
- Sznura do koszuli OSP A
- Sznura Galowego OSP A
- Krawat OSP
- Rękawiczek (meraton lub Lahti)
b) produkty wymienione w pkt. II. 2 lit a) oraz niewymienione w pkt. II. 2 lit a) produkty w postaci:
- Latarki iskra Led Atex
- Ubrania koszarowe 3 częściowe
- Węża do motopompy W 52-20/ŁA BZ
- Tłumicy teleskopowej gumowej
- Butów męskich gumowych WODERY
- Węża do motopompy W 75-20/ŁA BZ
- Pasa strażackiego PB 65 PRT
- Czapki Rogatywki OD OSP (mix)
- Koszulki krótki rękaw OSP D (mix)
- Butów strażackich zep 007
- Kominiarki strażackiej (KS1, KSFG1)
- Zestawu Ubranie Koszarowe, w skład którego wchodzi Ubranie koszarowe 3
częściowe OSP, Wąż W 52- 20 m BZ
- Zestawu Rękawic Fire Max, w skład którego wchodzą 3 komplety Rękawic FIRE
MAX
- Zestawu 3 Bluz polarowych, w skład którego wchodzi 3 sztuk Bluz polar Osp Ognik
c) produkty wymienione w pkt. II. 2 lit b) oraz sprzęt z oferty Organizatora w postaci:
- Kurtyny wodnej 52
- Kurtyny wodnej 75
- Latarki (M-FIRE2 lub M-FIRE3 lub L-X-PISTOL lub M-FIRE AG lub MFIRE AG
Kątowa lub Survivor)
- Węża do motopompy (W 75/20/ŁA BZ lub WK-52-20-ŁA G Kolor lub WK75/20 LA G
kolor)
- Węża ssawnego 110/2500 PCV tuleja aluminiowa

- Prądownicy TURBO FLASH 200
- Prądownicy PW 52 TRUBO SU
- Prądownicy Rosenabuer RB 101
- Prądownicy pianowej PP - 2
- Siekiery Fiskars X17, X10, X25
- Nożyc do prętów 900mm
- Uniwersalnego urządzenia ratowniczego CHULIGAN
- Tarczy podświetlanej LIZAK
- Dysków świetlnych
- Piły do drewna MS 170 11302000297
- Urządzenia STIHL FS 55 41402000416
- Ubrania koszarowego BIVER (2 częściowe, 3 częściowe, 4 częściowe)
- Ubrania KDS (2 częściowe BIVER, PSP biver, 4 częściowe Biver)
- Hełmu strażackiego (BGS, Tytan HOT 101.03 z goglami i kołnierzem, Calisia Vulcan
MO KZPT)
- Butów specjalnych strażackich (wz 428 mix albo FHR 006N albo FHR 004 albo
Strażak 1 albo Brandbull 006 albo zep 007)
- Rękawic Fire Max 2 ściągacz
- Rękawic technicznych (ESKA FORCE 1 albo FLASH 5 albo SEIZ MECHANIC albo
HEX ARMOR)
- Ubrania specjalne
- Hełmu techniczny Tytan HOT
- Uchwytu do hełmu ( kzpt albo Gallet)
- Emblematów haftowanych OSP
- Rozdzielacza kulowego
- Smoka ssawny
- Mostków przejazdowe
- Osłon na poduszki AIR BAG
- Kamizelki asekuracyjna STRAŻ
- Radiotelefonu nasobny ( HYTERA albo Motorola)
- Mikrofonogłośnika ( motorola hytera)
- Zestawu oświetlenia osobistego - w skład którego wchodzą 3 sztuki Latarki MFire/Night Seacher oraz 3 sztuki Uchwytu do hełmu do latarki

- Zestawu mundurowego, w skład którego wchodzi Mundur wyjściowy gabardyna –
1kpl, Czapka rogatywka O.D -1szt, Koszula kr. rękaw-1szt, Sznur galowy-1szt, Sznur
do koszuli-1 szt, Pagon -1kpl, Krawat OSP-1szt
- Zestawu tłumic teleskopowych, w skład którego wchodzi 6 sztuk Tłumic gumowych
teleskopowych
- Zestawu ubrań koszarowych 3 częściowych OSP, w skład którego wchodzi 5
kompletów ubrań koszarowych 3 częściowych OSP
- Zestawu kurtek, w skład którego wchodzą 3 sztuki Kurtki wyjściowej 3/4
- Zestawu butów Brandbull, w skład którego wchodzą 2 pary Butów Brandbull 006
- Zestawu oświetlenie max, w skład którego wchodzą Dyski świetlne Pachołek – 6 szt,
Kamizelka odblaskowa STRAŻ – 2 szt, Tarcza lizak podświetlana – 2 szt
- Zestawu wysokościowego, w skład którego wchodzi Drabina teleskopowa 4,4 m,
Urządzenie wielofunkcyjne FUBAR, Linka strażacka 20 m
- Zestawu pasów bojowych, w skład którego wchodzi 6 sztuk Pasa bojowego i 6 sztuk
Zatrzaśników.
- Zestawu Ubraniowego, w skład którego wchodzi Ubranie specjalne Dragon-1kpl,
Ubranie koszarowe 3 częściowe OSP, Kominiarka strażacka, Rękawice FiRE MAX
- Zestawu ubraniowego nr 2 w skład którego wchodzi: Ubranie koszarowe 3
częściowe OSP – 6 kpl
- Zestawu drwala w skład którego wchodzi: Siekiera Fiskars X10 1 szt oraz Siekiera
Fiskars X 17
- Zestawu kierowania drogowego nr 1 w skład którego wchodzi: Tarcza lizak
podświetlana – 2 szt i Kamizelka ostrzegawcza STRAŻ – 2 szt
- Zestawu ROTA 1 w skład którego wchodzi: prądownica samoczyszcząca EN 52,
przełącznik 52/75, klucz do łączników JŚ - 2 szt, wąż do motopompy W52-20 m
ŁA/BZ
- Zestaw bezpieczeństwa osobistego nr 1 w skład którego wchodzi: Buty specjalne
WZ 428, Rękawice ( meraton, Lahti)
- Zestawu interwencyjny nr 1 w skład którego wchodzi: Urządzenie wielofunkcyjne
FUBAR i Rękawice specjalne FIRE-MAX
- Zestawu kierowania drogowego nr 2 w skład którego wchodzi: Dyski świetlne i
tarcza lizak – 2 szt
- Zestawu ubraniowwego OSP w skład którego wchodzi: Ubranie koszarowe 3
częściowe – 2 kpl i kominiarka niepalna ( typ ks, ksfg) – 2 szt
- Zestawu chroniącego w skład którego wchodzi: Hełm Vulcan i latarka (M-fire/ Night
Searcher)
- Zestawu wyjazdowego nr 1 w skład którego wchodzi: Ubranie koszarowe 3
częściowe – 5 kpl
- Zestawu wyjazdowego nr 2 w skład którego wchodzi: Ubranie koszarowe 4
częściowe – 3 kpl

- Zestawu wyjazdowego nr 3 w skład którego wchodzi: Kominiarka strażacka i
Rękawice specjalne FIRE -MAX
- Zestawu interwencyjno -wyburzenioweg w skład którego wchodzi: Nożyce oraz
urządzenie chuligan
- Zestawu wyjściowego w skład którego wchodzi: kurtka 3/4 – 2 kpl
- Zestawu gaśniczego ciężkiego w skład którego wchodzi: Prądownica pianowa z
pojemnikiem
- Zestawu gaśniczego średniego w skład którego wchodzi: Prądownica pianowa z
pojemnikiem i nakładką do piany średniej
- Zestawu ratunkowego w skład którego wchodzi linka strażacka oraz zatrzaśnik
- Zestawu asekuracyjnego w skład którego wchodzi: zestaw szelek BASIC 5
- Zestawu startowego w skład którego wchodzi prądownica prosta bez zaworu 52
oraz rękawice (lahti, meraton)
- Zestawu antyprzecięciowego w skład którego wchodzą: rękawice ESKA Force 1 lub
rękawice ESKA Flash 5 – 2 pary
- Zestawu gospodarczego w skład którego wchodzą: Widły strażackie 2 szt oraz
łopata strażacka – 2 szt
- Zestawu gospodarczego w skład którego wchodzą: Widły strażackie 1 szt oraz
łopata strażacka – 1 szt
- Zestawu roty I w skład którego wchodzą: Prądownica samoczyszcząca 52 EN oraz
przełącznik 52/75
- Zestawu transportowego w skład którego wchodzi: Deska ortopedyczna z pasami i
stabilizatorem
- Zestawu mundurowego 2 w skład którego wchodzi: Mundur wyjściowy oraz czapka
rogatywka
- Zestawu kominiarski w skład którego wchodzi: szczotki, kula kominiowa, przebijak
kominowy, zestaw liniowy
(dalej jako: "Produkty rabatowe”).
3. Udział w Promocji ma charakter gwarantowany, t.j. przysługuje każdemu Uczestnikowi, który
spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Po dokonaniu jednego zakupu i związanym z tym nabyciem produktów rabatowych, Kupujący
może dalej brać udział w Promocji i uzyskiwać prawo do nabycia kolejnych Produktów
promocyjnych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, określonych w niniejszym Regulaminie.
III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI
1.Produkty rabatowe nie podlegają wymianie na produkty innego rodzaju ani na ich
ekwiwalent wypłacany w gotówce.
2.Uczestnik nie może przekazać prawa do zakupu Produktu rabatowego osobie trzeciej.

3.Prawo do nabycia produktu rabatowego jest realizowane z chwilą dokonania transakcji
podstawowej. Jeśli Uczestnik odmawia skorzystania z opcji zakupu promocyjnego, nie ma
możliwości zrealizowania go w czasie późniejszym.
4.Zakupy produktów dokonywane przez Kupującego przez cały okres obowiązywania
Promocji nie sumują się.
5. Promocje i akcje rabatowe nie łączą się.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Reklamacje związane z Promocją mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na
adres MAT-POŻ Sp. j. ul. Łódzka 24, 95-030 Rzgów.
2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę/firmę działalności
gospodarczej prowadzonej przez danego Kupującego i jego dokładny adres, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3.Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Kupującym/uczestnikom promocji.
4.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie
21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie
niniejszego Regulaminu.
5.Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.mat-poz.pl
2.W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.matpoz.pl
3.Sprzedaż rabatowa będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego
Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

4.Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.

