REGULAMIN PROGRAMU „TWOJA SZCZĘSLIWA SIÓDEMKA”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Program skierowany jest do Klientów SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i
dotyczy pełnej oferty handlowej, z wyłączeniem akcji specjalnych, wyprzedażowych i programu APS.
1.2. Program trwa w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018
2. Zasady Programu.
2.1. Uczestnikiem promocji jest każda firma zarejestrowana w bazie kontrahentów
SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, która w okresie promocji dokona zakupu
produktów określonych w pkt.1.1 na minimalną kwotę 21.000 zł netto w każdym kolejnym kwartale
roku (min. 7.000 zł netto miesięcznie).
2.2. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika założonego celu zakupowego zyskuje on prawo do
otrzymania nagrody wymienionej w punkcie 2.4. zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
2. 3. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest zapoznanie się z regulaminem promocji i
podpisanie deklaracji uczestnictwa.
2.4. W przypadku zakupu przez Klienta w kwartale towarów wymienionych w pkt.1.1 z zachowaniem
punktu 2.1 Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania rabatu o wartości 7% od dokonanych
zakupów netto.
3. Rozliczenie.
3.1. Realizacja rozliczenia następować będzie w ciągu 28 dni od zakończenia kwartału.
3.2. Obrót za IV kwartał naliczany będzie do dnia 31 grudnia 2018 (włącznie)
3.3. Dostawca wystawi fakturę korygującą zbiorczą do sprzedaży za dany kwartał.
3.4. Dostawca dokona przelewu na konto hurtowni w ciągu 14 dni od daty wystawienia korekty na
rachunek bankowy ………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5. Rabat będzie udzielony i zwrócony w całości na konto hurtowni, wówczas, gdy kontrahent będzie
miał uregulowane wszystkie faktury.
3.6. Jeśli kontrahent będzie miał nieuregulowane należności, wówczas Dostawca dokona częściowej
lub całościowej kompensaty z niezapłaconymi fakturami.

Podpis uczestnika i pieczęć firmowa

WARUNKI UCZESTNICTWA I OBJAŚNIENIA
1. Uzupełnienie, podpisanie i przesłanie do SILOG DEKLARACJI UCZESTNICTWA oraz
REGULAMINU PROGRAMU „TWOJA SZCZĘSLIWA SIÓDEMKA”.
2. Warunkiem otrzymania rabatu jest wykonie obrotu w wysokości min. 21 000,00 zł netto w
każdym kwartale roku.
3. Za wykonany obrót klientowi przysługiwać będzie rabat w wysokości 7% od wykonanego
obrotu w danym kwartale
PRZYKŁAD:
 Hurtownia X wykonała w II kwartale 2018r. obrót 22 550 zł netto
 Przysługuje jej 7% od wykonanego obrotu
 Obliczenie : 22550 netto x 7% = 1 578,50 zł netto
 Zostanie wystawiona korekta zbiorcza do obrotu, za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca
2018 na kwotę 1 578,5 zł netto
 Należy pamiętać, że faktury korygujące podlegają ustawie o podatku VAT, w związku z
tym, należy doliczyć do kwoty netto 23% VAT co daje kwotę do zwrotu 1941,55 zł
BRUTTO. Taką kwotę klient otrzyma na rachunek bankowy.
KLIENT OTRZYMA ZWROT NA KONTO W WYSOKOŚCI 1941,55 ZŁ - CZYLI KWOTĘ BRUTTO
KOREKTY.





ROZLICZENIE:
Realizacja następować będzie w ciągu 28 dni od zakończenia kwartału.
Dostawca wystawi fakturę korygującą do sprzedaży za dany kwartał.
Na fakturze korekty widnieć będą numery faktur VAT, które były wliczane do obrotu za
dany kwartał.
 Dostawca dokona przelewu na konto hurtowni w ciągu 14 dni od daty wystawienia
korekty.

Osobą zajmującą się rejestracją Uczestników i całościowym rozliczeniem
PROGRAMU „TWOJA SZCZĘSLIWA SIÓDEMKA” jest
Agnieszka Raczkowska tel. 509 999 220
e-mail: agnieszka.raczkowska@silog.pl

