
● Czas trwania: 15 czerwca – 31 grudnia 2020 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocyjną sprzedażą i /lub nagród.

● W ramach Programu Klient może zamowić: jeden lub / i kilka produktów objętych promocyjną sprzedażą wraz z przypisanymi do nich 
nagrodami,  za które w ramach Programu zapłaci jedynie 1PLN netto / sztuka. 

● Promocyjną sprzedażą objęte są płyny do chłodnic wylistowane w ulotce informacyjnej i regulaminie w/w Programu.

● Uczestnikiem Programu może być warsztat, hurtownia lub inny punkt sprzedaży obsługiwany przez Dystrybutora Kemetyl, który zaakceptował 
regulamin Programu i zgodnie z ujętymi tam zasadami dokona zakupu minimum jednego promowanego płynu do chłodnic. Powyższy zakup 
nie może być łączony z innymi ofertami promocyjnymi.

● Zakup promowanych produktów będzie fakturowany zgodnie z obowiązującym cennikiem produktowym oraz 1PLN netto za każdą rzecz 
Ferrari, 4F lub Stanley. Produkty objęte promocyjną sprzedażą będą fakturowane na dwóch oddzielnych fakturach. Na jednej fakturze 
produkty objęte promocyjną sprzedażą, a na drugiej rzeczy.

● Zamówienia promocyjne prosimy składać na nowym druku zamówień na adres: orders.poland@kemetyl.com. Nowy druk zamówień będzie 
dosłany najdalej do 15 czerwca 2020 r.  

● Wszelkie niezgodności związane z realizacją zamówienia prosimy zgłaszać w przeciągu 3 dni od otrzymania dostawy. 
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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy
o nowej edycji promocyjnej 
sprzedaży płynów do chłodnic
z oferty Kemetyl.

W tegorocznym wydaniu 
wprowadziliśmy więcej 
nagród pod markami: 
Ferrari, 4F i Stanley.

Jesteśmy przekonani, że szeroki
wybór nagród zachęci Państwa
Klientów do udziału w naszym 
Programie.

www.kemetyl.com

PROMOCJE

Serdecznie zachęcamy do składania zamówień.

Pytania prosimy kierować do jednej z n/w osób:
Dorota Pawlak, dorota.pawlak@kemetyl.com  +48 539 823 834
Sylwia Czop, sylwia.czop@kemetyl.com + 48 601 317 945
Renata Grosiak, renata.grosiak@kemetyl.com +48 601 285 726
Edyta Iwańska, edyta.iwanska@kemetyl.com  +48 508 135 954

W załączeniu przesyłamy:
● regulamin Programu / dostępny również w siedzibie firmy i na żądanie
● ulotkę informacyjną / papierowe wersje zostaną Państwu dosłane kurierem do 10 czerwca 2020 r.
● cennik

Jesteśmy przekonani, że szeroki
wybór nagród zachęci Państwa
Klientów do udziału w naszym 


