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REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY MULTIPROMOCJI  
pn. AVANTI 2019! 

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
Organizatorem promocji jest firma MIP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Stawigudzie,  ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr KRS 0000483713 NIP 966-209-06-56, REGON 200816669, KRS 0000483713. 

1.1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla klientów firmy INTER PARTS dokonujących zakupów w siedzibie 

bądź też oddziałach firmy na terenie Polski. 

1.2. Pełna lista oddziałów INTER PARTS znajduje się na stronie internetowej www.interparts.pl. 

1.3. Akcja promocyjna występuje pod nazwą AVANTI 2019! 

1.4. Termin Promocji: 10 grudnia 2018 – 28 lutego 2019 roku. 

1.5. Promocja dotyczy produktów następujących Dostawców: TOTAL, ATE, DELPHI, FEBI, BLUE PRINT, TRW, 

SACHS, LEMFORDER, PHILIPS, NARVA, FILTRON, VALEO, BOSCH (z wyłączeniem grupy produktowej: 

ŻARÓWKI), MERTZ, PROFLEX, VACARO, DRIVE+, K2. 

1.6. W ramach promocji nie będą brane pod uwagę zakupy klientów dokonane na zasadach specjalnych, tj. w 

cenach specjalnych oraz na podstawie oddzielnych umów handlowych i preferencyjnych zasadach 

rozliczania. 

1.7. W ramach promocji nie będą brani pod uwagę klienci posiadający oddzielne indywidualne umowy 

handlowe i bonusowe na produkty objęte Akcją promocyjną. 

1.8. Wyniki zakupów można śledzić na stronie  oraz www.interparts.pl  

1.9. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.interparts.pl  

 

§2 
Zasady prowadzenia promocji 

 
1. Promocja trwa od 10 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku. 
2. Nagrody są przekazane na podstawie wykonania Progu zakupowego oraz miejsca zajętego w rankingu, 

który  określony jest na podstawie wartości wykonanych zakupów. 
3. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest spełnienie kryterium co najmniej identycznych zakupów w 

porównaniu do okresu 10.12.2017-28.02.2018 określanych jako progi minimalne. 

§3 
Korzystanie z serwisu internetowego 

 
1. Minimalne progi zakupowe są widoczne po zalogowaniu w terminalu zakupowym www.ipterminal.pl lub na 

stronie www.interparts.pl  
2. Podgląd rankingów będzie dostępny w zakładce z Akcją promocyjną na stronie www.interparts.pl. 

 
 

§4 
Nagrody 

  
1. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie ze spełnionymi minimalnymi progami zakupowymi i miejscem 

zajętym w rankingu Uczestników. 
2. Lista nagród: 
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a) 30 zaproszeń dla najlepszych Klientów wg. rankingu na wyjazd promocyjno-szkoleniowy do Val di 
Sole w okresie 30.03 - 06.04.2019, pod warunkiem uzyskania co najmniej 55 000 zł netto obrotu, 

b) 20 bonów rabatowych o nominale 1400 zł dla kolejnych 20 najlepszych Klientów wg. rankingu, pod 
warunkiem uzyskania co najmniej 35 000 zł netto obrotu, 

c) bon rabatowy o nominale 1000 zł dla każdego kolejnego Klienta, który wykona co najmniej 25 000 zł 
obrotu. 
 

3. Obowiązuje zasada:  
a) w przypadku wyboru przez uczestnika promocji niższej nagrody niż wynika to z rankingu, pula tych 

nagród zostaje powiększona o jedną pozycję, natomiast upominek z puli nagród należących się klientowi 
przechodzi na kolejnego uczestnika z rankingu, 

b) jednemu klientowi przysługują maksymalnie dwie nagrody, przy czym druga nagroda główna przysługuje 
tylko w przypadku nie wykorzystania pełnej puli przez 30 kolejnych klientów z rankingu. 
 

4. Nagrody zostaną przekazane po spełnieniu warunków regulaminu ogólnego dostępnego na stronach 
www.interparts.pl oraz www.ipterminal.pl 
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