
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NA PRODUKTY OMRON NA STRONIE E- HASCO (-30%) kierowanej do 

konsumenta 
1. Organizatorem i przeprowadzającym Akcję Promocyjną jest Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o.o. (dalej: 

PCF Procefar Sp. z o.o.), z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242 F, która działa na podstawie podpisanej umowy 

o współpracy z podmiotem odpowiedzialnym PPF HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242 E oraz 

powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora Danych, którym jest PPF HASCO-LEK S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (51-131), przy ul. Żmigrodzkiej 242E. 

2. Akcja promocyjna nosi nazwę „masz pewność COVI-SEPT” i dostępna jest wyłącznie w sklepie     internetowym pod adresem: 

www.e-hasco.pl. 

3. Akcja promocyjna trwa od 12.06.2021r. do 19.06.2021r. 

4. Promocja kierowana jest do konsumenta detalicznego. 

5. Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie paragonu fiskalnego, faktura możliwa będzie do wystawienia na życzenie 

klienta detalicznego. 

6. Ofertą promocyjną objęte są poniższe towary:  
 

 

7. Rabat przysługujący w ramach promocji „masz pewność COVI-SEPT” wynosi 30% liczony od cen brutto umieszczonych na       stronie 

www.e-hasco.pl.  

8. Informacja o promocji będzie znajdowała się na kuponach rabatowych rozdawanych na konferencji senior care w Ciechocinku dnia 

12.06.2021 

9. Osoba chcąca skorzystać z promocji: „masz pewność COVI-SEPT” musi po zarejestrowaniu się na stronie e-hasco podać swój adres e-

mail. 

• Na jeden mail przysługuje jeden kod promocyjny 

• Kod promocyjny jednej treści dla wszystkich: konferencja30dezyn 

• Weryfikacja zamówień będzie ręczna po stronie PCF. 

• Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki. 

10. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej 

11. Zarząd Procefar Sp. z o.o. potwierdza, że Akcja Promocyjna jest zgodna z polityką handlową Procefar Sp. z o.o. 

12. Procefar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie. Wprowadzenie zmian w 

Regulaminie wymaga zachowania trybu przewidzianego dla wprowadzenia niniejszego Regulaminu. 

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2021r. do 19.06.2021r. 

 

LP. Numer KS Nazwa
Cena detaliczna brutto 

w e-hasco.pl

Cena detaliczna 

brutto w e-hasco.pl 

po rabacie 30%

1 KS-1542 TOTAL-SEPT, płyn do dezynfekcji, 2000 ml 45,99 zł 32,19 zł

2 KS-1538 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, z atomizerem, 50 ml 12,59 zł 8,81 zł

3 KS-1525 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 50 ml 7 zł 4,90 zł

4 KS-1539 TOTAL-SEPT, płyn do dezynfekcji, 5000 ml 85,99 zł 60,19 zł

5 KS-1529 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 2000 ml 59,99 zł 41,99 zł

6 KS-1537 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 100 ml 4,05 zł 2,84 zł

7 KS-1528 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 1000 ml 54,99 zł 38,49 zł

8 KS-1530 COVI-SEPT, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 5000 ml 109,99 zł 76,99 zł

http://www.e-hasco.pl/
http://www.e-hasco.pl/


 

 

 


