
Mamy podobną kuchnię, lubimy wino, 
czaczę, czurczchele i piwo. Tak samo 
uwielbiamy jeść i bawić się, ale sztuki 
biesiadowania od Gruzinów możemy 
się tylko uczyć. 

Na tygodniowy kurs 
biesiadno-szkoleniowy połączony ze 
zwiedzaniem najpiękniejszych zakątków 
Gruzji zaprosimy 10 klientów, którzy                 
w okresie 3.02-30.04.2020 dokonają 
największych zakupów papierów 
bezdrzewnych niepowlekanych SPEED-E 
w ZING.

W PLANIE MIĘDZY INNYMI: 
safari – wyprawa na Kaukaz samochodami 

terenowymi, winobranie, niejedna tradycyjna 

gruzińska supra z Tamadą (lokalnym wodzirejem), 

zwiedzanie Tbilisi, Mtskheta, rejs tratwą po rzece 

Kura, pokazy folklorystyczne

Esencja Gruzji w ZINGowym stylu.  

Regulamin:

1. Sprzedaży promocyjnej podlegają zamówienia dotyczące papierów SPEED-E, SPEED-E LASER i PREPRINT dostępnych w standardowej ofercie ZING Sp. z o.o. Udział w promocji biorą 
zamówienia zafakturowane w okresie 3.02-30.04.2020 r.

2. Nagrodę w postaci jednoosobowego zaproszenia na konferencję w Gruzji w maju lub czerwcu 2020 r. otrzyma 10 klientów, którzy w okresie trwania promocji dokonają największych 
zakupów papierów SPEED-E, SPEED-E LASER i PREPRINT licząc według ich wartości netto. Z promocji wyłączone są zamówienia wynikające z wygranych przez ZING przetargów.

3. Jeden podmiot gospodarczy z tytułu promocji może otrzymać maksymalnie jedno zaproszenie.

4. 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.

5. 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. Nagroda stanowi przychód Kupującego i powinna zostać opodatkowana 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.).

6. ZING zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sprzedaży promocyjnej. Pełny regulamin promocji dostępny jest u organizatora promocji –                   
ZING Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa


