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Konkurs „PODEJMIJ WYZWANIE AX CARBIDE” 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. 17 Stycznia 45A, 02-146 

Warszawa. 

2. Wprowadzenie 

Podziel się z nami swoją opinią o najnowszym brzeszczocie do pił szablastych AX Carbide, a w 

podziękowaniu otrzymasz czapkę z limitowanej kolekcji Milwaukee Aprilia Superbikes. 

3. Procedura 

 
3.1 Kup dowolny brzeszczot AX Carbide: 

Numer artykułu: 48005221 
Numer artykułu: 48005226 
Numer artykułu: 48005227 

3.2 Sprawdź jak radzi sobie z najtwardszymi materiałami.  

3.3 Opisz swoje wrażenia lub zrób zdjęcie. 

3.4 Krótki opis lub zdjęcie wraz z dowodem zakupu prześlij na adres e-mail: 

newax@milwaukeetool.eu 

3.5 Do opisu/zdjęcia dołącz takie informacje jak: 

3.5.1 Imię i nazwisko 

3.5.2 Wiek 

3.5.3 Informację czy prowadzisz działalność zarobkową elektronarzędziami. 

3.5.4 Informację jakich marek elektronarzędzi używasz. 

3.5.5 Adres korespondencyjny 

3.5.6 Numer telefonu 

3.6 W podziękowaniu otrzymasz od nas czapkę z limitowanej edycji Milwaukee 

Superbikes. 

 
4. Warunki uczestnictwa 

 
4.1 Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat 

4.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani rodziny pracowników firmy 

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. Rodziną w rozumieniu niniejszych 

warunków uczestnictwa są małżonkowie, oficjalni partnerzy życiowi oraz krewni 

pierwszego i drugiego stopnia. 

4.3 Techtronic Industries Easter Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

z konkursu poszczególnych uczestników w razie uzasadnionej przyczyny. Przyczyną 

taką może być rażące naruszenie regulaminu konkursu, podanie fałszywych danych 

osobowych lub przedstawienie dowodu zakupu, który nie pochodzi z 

autoryzowanego punktu sprzedaży. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży 

mailto:biuro@tti-emea.com
mailto:newax@milwaukeetool.eu


                                   Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.   
                                                                                                                                                     

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.   

Tel:  (+48 22) 22 379 94 83  Adres: pl.aeg-powertools.eu 

Fax:      (+48 22) 22 379 94 82  17 Stycznia 45D pl.milwaukeetool.eu 

E-mail:  biuro@tti-emea.com 

Kapitał spółki: 350.000,- PLN 

Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydz. 
Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000215064 

02-146 Warszawa 

NIP: 5342272218 

 

pl.ryobitools.eu 

 

  

 

 

znajduje się na stronie internetowej https://pl.milwaukeetool.eu/header-pl/gdzie-

kupic/ 

 
5. Nagrody 

 
5.1 Nagrodą za wyrażenie swojej opinii lub przesłanie zdjęcia jest czapka Milwaukee z 

kolekcji Aprilia Superbikes o wartości 99,00 PLN netto. 

5.2 Organizator konkursu w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail przekaże 

nagrodę za pośrednictwem firmy przewozowej na wskazany w wiadomości adres 

korespondencyjny.  

5.3 Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. ponosi koszty wysyłki nagród. 

5.4 Nie jest możliwa wypłata równowartości nagrody w gotówce ani przeniesienie 

prawa do nagrody na osoby trzecie. 

5.5 Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje opinie lub zdjęcia wielokrotnie, jednak 

każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

5.6 Oferta czapek Milwaukee z kolekcji Aprilia Superbikes jest dostępna do wyczerpania 

zapasów, nie dłużej niż do 31.12.2017. 

 

6. Udzielnie praw 

Uczestnicy konkursu, wysyłając e-mail na adres newax@milwaukeetool.eu wyrażają zgodę na 

nieodwołalne, nieograniczone czasowo i obowiązujące na całym świecie prawo do wykorzystania 

stworzonych przez siebie zdjęć we wszystkich dziś znanych lub przyszłych mediach (wraz z mediami 

drukowanymi, telewizją, internetem, serwisami społecznościowymi, sieciami mobilnymi, i aplikacjami, 

katalogami produktów i broszurami, filmami wideo i ekspozycjami w punkcie sprzedaży) oraz do celów 

marketingowych wraz z prawem do edytowania bez możliwości domagania się w związku z tym 

odszkodowania. 

7. Odpowiedzialność 

Przesłane zdjęcia i opinie nie mogą zawierać ani przedstawiać treści obraźliwych, nie mogą zniesławiać, 

prześladować, ani szkodzić osobom trzecim. Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. 

zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania nagrody osobom, których wiadomości –email zawierają: 

treści niemoralne, pornograficzne, rasistowskie, które naruszają prawa innych osób (prawa autorskie, 

osobiste), które stanowią reklamę na rzecz stron trzecich. 

8. Wcześniejsze zakończenie konkursu 

Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu 

przed czasem. Dotyczy to w szczególności przypadku, kiedy prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie 

jest możliwe z przyczyn technicznych, prawnych, materialnych. 
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