
Regulamin promocji:
1. Sprzedaży promocyjnej podlegają zamówienia dotyczące papierów niepowlekanych Speed-e, Speed-e Laser, Preprint dostępnych w standardowej ofercie ZING Sp. z o.o. Udział w promocji biorą zamówienia zafakturowane w okresie 2.01.2018–29.03.2018 r.
2. Nagrodę w postaci jednoosobowego zaproszenia na 2-dniową imprezę motoryzacyjną w maju 2018 r. otrzyma 10 klientów, którzy w okresie trwania promocji dokonają największych zakupów papierów wymienionych w pkt. 1 regulaminu, licząc według ich wartości netto, nie mniejszych niż 70 ton łącznie (w okresie trwania 

promocji). Z promocji wyłączone są zamówienia wynikające z wygranych przez ZING przetargów.
3. Jeden podmiot gospodarczy z tytułu promocji może otrzymać maksymalnie jedno zaproszenie.
4. Nagrodzeni klienci zostaną powiadomieni o otrzymaniu zaproszenia do dnia 10.04.2018.
5. Stan zobowiązań wobec ZING Sp. z o.o. może wpłynąć na zmianę warunków promocji dla poszczególnych podmiotów gospodarczych. Do sprzedaży promocyjnej będą brane pod uwagę wyłącznie faktury opłacone w terminie umownym, bez dodatkowej zwłoki. Faktury, których dotyczą przeterminowane płatności, nie będą brane 

pod uwagę podczas ustalania prawa do nagrody w promocji.
6. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której nabywają towary handlowe objęte promocją od ZING Sp. z o.o. Nagrody stanowią przychód Kupującego i powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz 176 ze zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).
7. ZING zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sprzedaży promocyjnej. Pełny regulamin promocji dostępny jest u organizatora promocji – ZING Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków.

WYSOKIE OBROTY, PRĘDKOŚĆ, OKTANY, ADRENALINA I PAPIERY NIEPOWLEKANE
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10 KLIENTÓW, KTÓRZY W PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU DOKONAJĄ 
NAJWIĘKSZYCH ZAKUPÓW PAPIERÓW NIEPOWLEKANYCH SPEED-E, SPEED-E LASER I PREPRINT 
W ZING SP. Z O.O. OTRZYMAJĄ ZAPROSZENIE NA WYJĄTKOWY EVENT MOTORYZACYJNY – ZING SPEED-E CUP.

Podczas imprezy uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje rajdowe umiejętności, na profesjonalnie przygotowanym torze za kierownicą sportowych aut. 
Gwarantujemy wysokie obroty wrażeń podczas rywalizacji w 6 różnych kategoriach pojazdów. 

Chcesz sprawdzić jak przyspiesza TESLA? 
Jak driftuje TOYOTA GT86? 

A może ciekaw jesteś prowadzenia FOCUSA RS „pełnym ogniem”? 
To tylko część zaplanowanych atrakcji podczas ZING Speed-e CUP.


