„Wakacyjna Promocja”
Produkty biorące udział w promocji:
1.

206202 Krumix - Wyśmienita baza do wypieku szerokiego asortymentu ciast kruchych, spodów
pod szarlotki, serniki, tarty czy torciki.
2. 252001 Super Budyń – Krem budyń waniliowy. Do zapiekania i na zimno. Bardzo prosty w
przygotowaniu i termostabilny.
3. 252101 Super Vanila - Bardzo wysokiej jakości krem budyniowy do stosowania na zimno lub do
zapiekania.
4. 607106 Elita - Płynna postać kremu Super Elita, w wygodnym, litrowym opakowaniu, ułatwia i
tym samym skraca proces produkcji ciast, tortów i deserów.
5. 658506 FORMY DO CIAST 8018030B okrągła
6. 658706 FORMY DO CIAST 8016020B mała brąz
7. 658306 FORMY DO PIECZENIA PM155 kwadrat
8. 658926 RING DREWNIANY 160 x 25
9. 658906 RING DREWNIANY 160 x 45
10. 800097 FARTUCH FOLIOWY

„Wakacyjna Promocja”
1. Promocja obowiązuje w okresie od 04.07-31.08.2022 roku.
2. Warianty promocji:
a. Kupując 250 kg mieszanki Krumix, Klient otrzymuje dodatkowe 25 kg mieszanki Krumix
za 1zł/kg.
b. Kupując 75 kg mieszanki Krumix, Klient otrzymuje 25 % rabatu od ceny podstawowej
na zakup 10 kg mieszanki Super Budyń lub super Vanila.
c. Kupując 25 kg mieszanki Krumix, Klient otrzymuj: 20 szt. w/w form do ciast w cenie
0,05/szt. lub ring drewniany 160x25 lub 160x45 w cenie 0,1zł/szt.
d. Kupując 10 zgrzewek Elity, Klient otrzymuje dodatkową 1 zgrzewkę (12 szt.) w cenie
1zł/szt.
3. Warianty od 2a do 2d nie łączą się.
4. Dodatkowo do każdego zamówienia złożonego w miesiącu lipcu, którego wartość przekroczy
1100 netto, Klient otrzyma 1 kpl. fartuchów foliowych za 1zł/kpl (nie dotyczy promocji na
słodkie i słone organizowanych w lipcu).
5. Promocja obowiązuje od 04.07-31.08.2022 roku lub do wyczerpania zapasów. 6. Produkty
promocyjne, które Klient zakupi w promocyjnej cenie zostaną wypisane na FV zakupowej
klienta.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizatora.
7. Promocja nie dotyczy hurtowni.
8. Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w
części oraz nie mogą zostać zwrócone firmie Eco Trade Sp. z o.o.
9. Towar promocyjny będzie wysyłany do Klientów, którzy spełnią warunki określone w pkt 2 wraz
z zakupioną odpowiednią ilością produktów.
10. Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotowi.
11. Wszystkie kwoty ujęte w regulaminie są kwotami netto.
12. Organizatorem akcji pod hasłem „Wakacyjna Promocja” jest Eco Trade Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 8, NIP
6310008849.

