
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETOrabaty Omni TH”, zwany dalej „Regulaminem” 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania akcji promocyjnej dot. zakupu 
homogenizatorów OMNI TH firmy Omni International Inc. (dalej: Promocja). Organizatorem Promocji 
jest A.G.A. Analytical Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000644932, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 zł, NIP 
9512414471, REGON 364612681, (dalej: Organizator).  

A.G.A. Analytical Sp. z o. o. Sp. k. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji (dalej: 
Uczestnik) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i 
przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  Uczestnikowi przysługuje prawo 
dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia 
danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 

Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, akceptuje go i 
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

               Zasady Promocji „PAKIETOrabaty Omni TH” 

1. Promocja skierowana jest do wszystkich kontrahentów, którzy wyrażają chęć skorzystania z 
Promocji. 

2. Promocja trwa w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. 
3. Uczestnik, który w terminie określonym w pkt. 2, złoży  zamówienie(pisemnie lub przez e-

sklep) na homogenizator OMNI TH, otrzyma 30% zniżki na zakup: końcówki stalowej do 
homogenizatora lub jedno opakowanie końcówek OMNI Tips™ (Przy rezerwacji lub składaniu 
zamówienia należy użyć hasła „Omni TH” 

4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
5. Udział w Promocji jest dobrowolny. 
6. Regulamin podlega prawu polskiemu i powinien być interpretowany zgodnie z nim. 
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji.  
8. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Promocji ponosi Organizator.  
9. Wszelkie informacje o Promocji można uzyskać od Organizatora, który na żądanie ma 

obowiązek udostępnić niniejszy Regulamin. Regulamin jest dostępny również do wglądu za 
pośrednictwem Organizatora w jego siedzibie, a także na stronie internetowej www.aga-
analytical.com.pl. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli 
zmiany te są korzystne dla Uczestników Promocji. Zostaną oni poinformowani o zmianach w 
Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Organizatora wraz ze 
wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnych zmian.  

11. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Promocji należy kierować na piśmie do 
siedziby Organizatora: A.G.A. Analytical Sp. z o. o. Sp. k, ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa lub 
na adres e-mail: biuro@aga-analytical.com.pl. 
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