
 
 
 

 
Regulamin Promocji 

 
„Wymień swoją starą spawarkę na nową – PATON” 

 
 

 
§ 1 

 

Definicje 
 
 

 

1. Promocja – akcja promocyjna, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych 
w niniejszym regulaminie w okresie od 02.06.2020 do wyczerpania puli.  

 

2. Organizator – MasterWeld Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 14, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687755, kapitał 

zakładowy 5000,00 PLN, NIP 8133751525, REGON 367842571. Wydającym rabat na 

zakup produktów PATON jest organizator.  

 

3. Produkt będący przedmiotem zakupu – oznacza spawarki PATON z asortymentu 

firmy MasterWeld Sp. z o. o.  

 

4. Produkt będący przedmiotem wymiany – oznacza każdą spawarkę dowolnej 

firmy, jaką klient wymienia za udzielony rabat na nową spawarkę PATON.  

 

5. Klient lub Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca 

jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu 

Produktu u Organizatora (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która 

zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia 

oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. 
 

Aby upewnić się, że dany produkt bierze udział w Promocji, Klient powinien zadzwonić na 

Infolinię. 
 

  
6. Regulamin –  niniejszy  Regulamin  Promocji  określający  warunki  uczestnictwa  w  

Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach 

oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją. 

 

7. Infolinia – dedykowane centrum pomocy obsługiwane kanałem telefonicznym 

dostępne pod numerem 662 622 127. 



8. Kup z rabatem – usługa oferowana przez Organizatora, umożliwiająca Klientom 

sprzedaż wskazanych przez Organizatora urządzeń spawalniczych będących 

własnością Klienta, na warunkach określonych wyłącznie przez Organizatora, z której 

Klient może skorzystać przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

9. Rabat – będzie to zniżka procentowa od kwoty brutto kupowanej spawarki od 

Organizatora, która będzie przysługiwała Klientowi do maksymalnie 30% kwoty brutto. 

Wysokość zniżki będzie wynosić od 1% do 30%. Wysokość zniżki będzie ustalana 

indywidualnie dla każdego klienta na podstawie następujących kryteriów: 

 

  Rodzaj spawarki, metody spawania 

  Moc  

  Producent 

  Rok produkcji 

  Stan, czy jest sprawna 

  Dodatkowe wyposażenie załączone do spawarki 
 

 

10. Strona internetowa – strona pod adresem www.paton.pl, gdzie zamieszczone są 

szczegóły dotyczące Promocji. 
 

 

§ 2 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. W ramach Promocji Klienci, którzy spełnili warunki określone w niniejszym 

Regulaminie, otrzymają zniżkę umożliwiającą Klientom zakup spawarki PATON u 

organizatora w obniżonej cenie. Aby uzyskać zniżkę, Klient odsprzedaje 

Organizatorowi spawarkę, której jest właścicielem, Organizator kupuje ją w ramach 

Odkupu, na zasadach uzgodnionych w tym regulaminie.  

 

2. Promocja trwa od 02.06.2020 do odwołania.  

 

3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci, którzy chcą kupić Urządzenie 
Spawalnicze PATON od Organizatora Promocji i którzy posiadają spawarki, która 
kwalifikuje się do warunków niniejszej promocji.



 
4. Klient w czasie trwania Promocji może otrzymać i skorzystać z wielu rabatów, 

niezależnie od liczby zakupionych Produktów. 
 

5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany rabatu na inne świadczenie, jak 
również Klient nie jest uprawniony do sprzedaży swojego rabatu lub przekazania go 
osobie trzeciej. 

 

6. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w charakterze konsumentów 
wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w Promocji, 
jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). 

 

7. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną 
przez nie działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, 
stanowiących nagrodę w Promocji, stanowi przychód z prowadzonej działalności 
gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 
8. Użytkownik, który odstąpił od umowy nabycia Produktu albo wymienił Produkt na inny, 

nieuzgodniony model urządzenia opatrzonego marką Organizatora, nieobjęty Promocją, 

traci uprawnienia do korzystania z Promocji natychmiast po odstąpieniu od umowy albo 

wymianie Urządzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku wymiany Urządzenia na 

Urządzenie objęte Promocją ma zastosowanie pkt 5 powyżej. 

 

 

9. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Klienta 
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku kiedy z 
posiadanych przez Organizatora informacji wynikać będzie, że Klient w jakikolwiek 
sposób próbuje naruszyć niniejszy regulamin, Organizator uprawniony jest do 
zablokowania takiemu Klientowi możliwości korzystania z jakiejkolwiek promocji.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

§ 4 
 

Realizacja promocji 
 

1. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o tym, jaki sprzęt zamierza mu 
sprzedać w ramach rabatu na nową spawarkę oraz podać dokładnie kryteria 
określone w regulaminie. Klient oświadcza, że jest jego właścicielem i sprzęt 
sprzedawany do Organizatora nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi.  

 
2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Klientem. Cena nowej 

spawarki w ramach niniejszej promocji ustalana jest wyłącznie przez Organizatora w 
oparciu o przyjęty przez niego cennik rabatowy, z uwzględnieniem modelu, wieku 
oraz stanu urządzenia, które klient sprzedaje Organizatorowi w ramach umowy 
odkupu. Wysokość rabatu nie może  być niższa niż 1% od ceny brutto i większa niż 
30% od ceny brutto.  

 
 

 

§ 5 
 

Reklamacje związane z Promocją 
 

1. Reklamacje związane z niniejszą promocją, w tym w szczególności z brakiem akceptacji 

wyceny, powinny być składane na e-mail biuro@paton.pl. W przypadku braku akceptacji 

ustalonego rabatu na nową spawarkę klient ma pełne prawo do zwrotu swojej spawarki, 

która była przedmiotem zakupu przez Organizatora – jako zwrot otrzyma on pełną kwotę 

zakupu, jaką zapłacił w ramach promocji (jest to kwota z rabatem) oraz swoją spawarkę, 

którą wcześniej sprzedał Organizatorowi.  

 

2. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi do 14 dni od daty 

otrzymania towaru. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości 

dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub 

pozasądowego, natomiast skutkuje tym, iż Organizator nie ma obowiązku przyjąć 

zwrotu zgodnie z ustawą o zwrotach z zachowaniem 14 dniowego terminu.  

 

 

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, jak również 

dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na 

poparcie zasadności żądania Klienta. 

 

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o 

sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została 

złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 

 


