
REGULAMIN PROMOCJI Hammer FREE Full Service 

 
1) Organizator  - czas trwania promocji 
Organizatorem promocji Hammer FREE Full Service jest Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 
1, 72622 Nürtingen, Niemcy (Metabo). 

Promocja trwa od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Organizator zastrzega 
sobie możliwość skrócenia czasu trwania akcji promocyjnej. 

2) Uczestnicy 
W promocji wziąć udział mogą  wyłącznie końcowi użytkownicy elektronarzędzi Marki 
Metabo: osoby pełnoletnie oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nabyły wskazane w niniejszym regulaminie 
elektronarzędzia Marki Metabo od Metabo Polska Sp. z o.o. lub podmiotu powiązanego z 
Metabo Polska Sp. z o.o. tym samym łańcuchem dostaw. 
 
Uczestnicy, biorący udział w niniejszej promocji akceptują warunki wynikające z niniejszego 
regulaminu oraz regulaminu Full Service dostępnego na stronie: https://portal.metabo-
service.com/pl-PL/service-portal/ 
 
Z promocji wykluczone są: 
- podmioty prowadzące sprzedaż hurtową lub detaliczną elektronarzędzi Metabo; 
- podmioty, które dokonały zakupu od przedsiębiorstw nie powiązanych z Metabo Polska Sp. 
z o.o. łańcuchem dostaw. 

3) Przedmiot promocji  
Promocją objęte są elektronarzędzia Marki Metabo  wyspecyfikowane na stronie Metabo 
Polska Sp. z o.o.:  
https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/wiercenie-wkrecanie-kucie-
mieszanie/mlotowiertarki-i-mloty-kujace/  
- w zakładce „Młotowiertarki i młoty kujące” (młotowiertarki akumulatorowe, 
młotowiertarki SDS plus, kombimłotki SDS -max, młoty kujące SDS max). Promocja dotyczy 
zarówno urządzeń akumulatorowych, jak i zasilanych sieciowo. 

4) Warunki uczestnictwa w promocji 
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: 
-  zakup elektronarzędzia objętego promocją Metabo od Metabo Polska Sp. z o.o. lub 
przedsiębiorstwa powiązanego z Metabo Polska Sp. z o.o. łańcuchem dostaw w okresie 
trwania promocji, to jest od dnia 1.05.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku włącznie. 
- prawidłowa rejestracja urządzenia na stronie:   
https://portal.metabo-service.com/pl-PL/service-portal/ najpóźniej do końca dnia 
31.12.2022 roku; 
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Po prawidłowej rejestracji uczestnik Promocji ma prawo skorzystać z bezpłatnej usługi 
Metabo Full Service na warunkach wynikających z regulaminu usługi, znajdującego się na 
stronie Metabo Polska Sp. z o.o.:  
https://portal.metabo-service.com/pl-PL/warunki-gwarancji-i-serwisu/ 

4) Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona  
Organizator przetwarza i  wykorzystuje dane osobowe przekazane przez uczestnika , w 
szczególności imię i nazwisko, adres i adres e-mail,  w celu realizacji umowy oraz w celach 
promocyjnych.  
Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie danych osobowych uczestnika będzie miało miejsce 
wyłącznie za jego dobrowolną zgodą. 
 
Biorąc udział w promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w celu realizacji umowy oraz celu związanym z realizacją promocji.  Zgodę w związku z 
przetwarzaniem danych w celach reklamowych można w każdej chwili odwołać, np. 
pisemnie na adres Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Niemcy, pocztą 
elektroniczną na adres info@metabo.de lub klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu 
każdego e-maila reklamowego. 

Dane dostarczone przez uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim co do zasady, 
chyba że przekazanie jest niezbędne do realizacji kampanii Hammer FREE Full Service lub 
wysyłki biuletynu Metabo. 
 
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Metabo: 
https://www.metabo.com/pl/pl/info/informacje-ogolne/ochrona-danych/  

5) Promocja może zostać w każdej chwili odwołana. W sprawach nie  uregulowanych 
regulaminem oraz regulaminem promocji Sull Service zastosowanie mają zasady wysyłki 
urządzeń do serwisu oraz zgłaszania reklamacji zawarte na stronie Metabo Polska Sp. z o.o.  

Naprawy serwisowe oraz zobowiązania wynikające z promocji na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w imieniu organizatora wykonuje: Metabo Polska Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28, 73 – 110 
Stargard 
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