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Regulamin akcji promocyjnej OUTLET 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem akcji OUTLET (zwanej dalej: „Outlet”) jest firma STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą w 

Swadzimiu ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000064216 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (zwana dalej: „Organizatorem“).  

2. Outlet prowadzony jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.strima.com , należącej do 
Organizatora.  

3. Outlet dotyczy produktów, o których informacja komunikowana jest na stronie www Organizatora. 
Promocja trwa w do wyczerpania Produktów objętych Wyprzedażą.  

4. Outlet polega na sprzedaży Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Ceny netto EXW Swadzim, Polska. Sprzedaż na fakturę VAT lub paragon. Do sprzedaży w Polsce 
doliczamy 23% VAT, eksport z 0% VAT (pod warunkiem potwierdzonego numeru europejskiego nr VAT) 
lub 23% VAT. 

2. Zamówienie towaru z Outletu jest jednoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia na oferowany 
produkt. 

3. Pierwszeństwo zakupu przysługuje uczestnikowi, który jako pierwszy zrealizuje proces zamówienia – 
decyduje kolejność wpłynięcia zamówienia do systemu sprzedażowego. 

4. Towary z Outletu można oglądać w centrali Strima Sp. z o.o., Swadzim, Polska. 
5. Towar biorący udział w Outlecie do odbioru w centrali:  

Strima Sp. z o.o.  
Swadzim, ul. Poznańska 54  
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska  
z możliwością wysłania na dowolny adres, na koszt kupującego. 

6. Sposób zapłaty: gotówka, przelew przed odbiorem lub karta płatnicza. W przypadku przelewów 
międzynarodowych Kupujący pokrywa koszty przelewu bankowego (Klientów spoza EOG prosimy o 
zaznaczenie opcji "OUR" w przelewie, tzn. kupujący pokrywa wszystkie koszty przelewu). 

7. Raty oraz leasing nie są akceptowanymi sposobami zapłaty za produkty oferowane w Outlecie. 
8. Produkty oferowane w ramach Outletu są dostępne do czasu ich wyczerpania. 
9. Produkty oferowane w ramach Outletu są objęte gwarancją. Serwis odbywa się wyłącznie w siedzibie 

firmy STRIMA Sp. z o.o. Koszty transportu do siedziby ponosi nabywca produktu. 
10. Produkty nie są objęte Programem Partnerskim Strima i nie łączą się z innym promocjami. 
11. Produkty nie będą rezerwowane bez zamówienia.  
12. Zapłata za Produkty następuje przed odbiorem i wysyłką zamówienia.  

 
§ 3. ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH 

 
1. Produkty zakupione w ramach Outletu nie podlegają zwrotowi. 
2. Produkty zakupione w ramach Outletu podlegają reklamacji. 

 
 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą Wyprzedażą 
będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Organizatora.  

2. Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego. Określa 
on zasady prowadzenia akcji oraz dodatkowe uprawnienia Uczestników, nie związane z zawieranymi 
umowami sprzedaży.  

3. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział 
w Outlecie.  

4. Uczestnictwo w Outlecie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Outletu.  
5. Strima Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany Regulaminu Outletu oraz do jego wyłącznej interpretacji. 

Wszelkie decyzje Strima Sp. z o.o. są wiążące i ostateczne. 
6. Zasady Outletu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne 

dotyczące Wyprzedaży mają charakter wyłącznie informacyjny.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Wyprzedaży, jeżeli jest to 

uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Wyprzedaży w 
razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 
praw nabytych przez Uczestników Outletu przed dokonaniem zmiany.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia Outletu bez podania przyczyny. 


