Regulamin promocji
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja wiosenna” jest Arteria Logistics sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499701, REGON: 147016487, NIP:
9512375009 (dalej jako: Organizator).
2. Promocja ma na celu wypromowanie usług oferowanych przez Organizatora, przez co
przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej
sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Promocji.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu I akceptuje jego postanowienia w całości.
§ 2. Zasady promocji
5. Czas trwania Promocji: od 20.03.2022 od godz. 09:00 do 30.06.2022 do godz. 23:00.
6. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:


Formularz kontaktowy na stronie https://arterialogistics.pl/



Kontakt mailowy kontakt@arterialogistics.pl



Kontakt telefoniczny z działem sprzedaży +48 728 429 354

7. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1
Regulaminu, zdecyduje się na współpracę z Organizatorem promocji w zakresie świadczenia
usług logistycznych zostanie objęty jednym z trzech dostępnych wariantów promocji, tj.:


„Darmowe 2 miesięcznie magazynowanie” –

brak kosztów związanych z

magazynowaniem produktów Klienta przez okres 60 dnia od daty rozpoczęcia
współpracy lub


„Darmowe przenosiny magazynu” – organizacja transportu produktów i towarów
klienta na zlecenie oraz koszt Organizatora lub



„Darmowa integracja systemowa” – dostosowanie oraz zintegrowanie systemów
informatycznych klienta oraz Organizatora na koszt Organizatora.

8. Termin rozpoczęcia współpracy rozumiany jest jako data podpisania umowy dotyczącej
świadczenia usług logistycznych.
9. Finalny, możliwy do zastosowania wariant promocji z grupy wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu
wskaże Organizator promocji po przeprowadzeniu subiektywnej analizy biznesowej
planowanej współpracy. Możliwy wariant promocyjny zostanie zakomunikowany docelowemu
klientowi jeszcze przed podpisaniem umowy dotyczącej świadczenia usług logistycznych.
10. Klientowi przysługuje możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia zaproponowanego
wariantu promocyjnego bez możliwości zmiany jego formy na inny.
11. Przedstawienie klientowi oferty cenowej dotyczącej świadczenia planowanych usług oraz
zastosowanego wariantu promocyjnego nie zobowiązują klienta do podpisania umowy
dotyczącej świadczenia usług logistycznych.
12. Promocja ma charakter dobrowolny.
13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
14. Jeden klient może skorzystać tylko jeden raz z promocji „Promocja wiosenna”.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony www.arterialogistics.pl/promocja
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany
wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu
promocji.

