
Zasady promocyjnego zakupu narzędzi REMS  
do złączek zaprasowywanych firmy GOSHE

Uwagi ogólne
Ilekroć w regulaminie mowa jest o narzędziach, organizator ma na myśli „narzędzia REMS”
Ilekroć w regulaminie mowa jest o złączkach zaprasowywanych, organizator ma na myśli „złączki
zaprasowywane firmy GOSHE”
Promocja skierowana jest do firm kupujących złączki zaprasowywane marki Goshe.

Regulamin
&1

Klient dokonuje wyboru rodzaju narzędzi do montażu, które zamierza zakupić w cenach z kolumny  
4 tabeli 1.

&2
Termin płatności za zakupione narzędzia wynosi max 365 dni.

&3
Cena zakupu za narzędzia do montażu może zostać obniżona do 1 zł. za zestaw jeżeli zostaną doko-
nane (jednorazowe, kilkukrotne) zakupy złączki zaprasowywanej w ilościach jak z kolumny 3 tabeli 1,  
w okresie ostatnich 365 dni.

&4
W przypadku spełnienia warunków z &3 regulaminu sprzedający wystawi kupującemu fakturę  
korektę obniżającą cenę zakupionych narzędzi do 1 zł. netto za sztukę.

&5
Klient musi zaakceptować na piśmie warunki promocji zakupu narzędzi i przesłać akceptację
sprzedającemu (załącznik 1).

&6
Wszelkich informacji na temat promocji należy szukać na stronie internetowej www.goshe.pl, bądź 
pytać przedstawicieli handlowych.

Olsztyn, 28.09.2022 r.

( 89-545-90-13,  * biuro@wodmax.pl

Tabela 1
1 2 3 4

Rodzaj zaciskarki Wielkość zakupów netto
w ciągu roku Cena netto

Akku-Press Li-lion
akumulatorowa

Złączka zaprasowywana
za 26 160 4621,54

Power-Press
sieciowa

Złączka zaprasowywana
za 18 840 4017,10

Power-Press SE
sieciowa

Złączka zaprasowywana
za 14 160 3110,02

Press Eco
ręczna

Złączka zaprasowywana
za 3 360 530,54

Szczęki do zaciskarki
U16 lub U20 lub U25 lub 

U32

Złączka zaprasowywana
za 3 360 518,22

Rozwijak do rury 
pex/pert

Złączka zaprasowywana
za 3 860 451,60



Załącznik 1

Zasady promocyjnego zakupu narzędzi REMS
do złączek zaprasowywanych firmy GOSHE

Dokonując zakupu złączek zaprasowywanych firmy Goshe klient może wybrać rodzaj sprzętu 
do montażu, który kupi w cenach podanych w powyższej tabeli, z terminem płatności 365 dni. 
Po dokonaniu zakupów (jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu roku) w określonych w tabeli 
wielkościach, klient otrzyma korektę zmniejszającą cenę zaciskarki oraz szczęk zaciskowych 
do 1 zł. netto. Jeżeli przez 365 od daty zakupu zaciskarki, klient nie kupi złączek w wielkościach 
odpowiadających rodzajowi sprzętu, faktura na zaciskarkę oraz szczęki pozostaje bez zmian. 

Pieczęć firmowa                                                                      Zapoznałem się i akceptuję warunki promocji

  Data   ..................... czytelny podpis ................................

( 89-545-90-13,  * biuro@wodmax.pl

Tabela 1

Wybór narzędzia Rodzaj zaciskarki Wielkość zakupów netto
w ciągu roku

Cena  
netto

o
Akku-Press Li-lion

akumulatorowa
Złączka zaprasowywana

za 26 160 4621,54

o
Power-Press

sieciowa
Złączka zaprasowywana

za 18 840 4017, 10

o
Power-Press SE

sieciowa
Złączka zaprasowywana

za 14 160 3110,02

o
Press Eco

ręczna
Złączka zaprasowywana

za 3 360 530,54

o U16
o U20
o U25
o U32

Szczęki do zaciskarki
 U16 lub U20 lub U25 lub U32

Złączka zaprasowywana
za 3 360

518,22
518,22
518,22
518,22

o
Rozwijak do rury pex/

pert
Złączka zaprasowywana

za 3 860 451,60


