
Warszawa, dn. 01.04.2009r. 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi i Dystrybutorzy  firmy INDEL 

 
 
 
 
 

Wiosenna promocja 2009!!! 
 N a g r o d y   z a   o b r o t y 

  
 

Szanowni Państwo, chcąc uatrakcyjnić naszą ofertę przedstawiamy program 
"Wiosenna promocja 2009” – nagrody za obroty. 

 
Regulamin programu "Wiosenna promocja 2009" 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
 

Niniejszy program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 
wzajemnych. Program jest zgodny z Kodeksem Cywilnym obowiązującym w Polsce. 

 

§ 2. 
 

Organizatorem programu "Wiosenna promocja 2009" (zwanym dalej "Programem") jest firma INDEL z siedzibą 
w Warszawie, Al. Niepodległości 245/112, 02-009 Warszawa (zwana dalej "Organizatorem"). 

 

§ 3. 
 

Program prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Rosji, 
Ukrainy i Bułgarii. Program trwa od 01.04.2009 r. do 30.04.2009 r.  
Regulamin programu jest w języku polskim. 
 

Uczestnicy i zasady Programu 
§ 4. 

 
Program skierowany jest do osób z firm składających zamówienia zwanych dalej Uczestnikami.  
 
Firmy to Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi firmy INDEL w skrócie APH i Dystrybutorzy z zagranicy. 
Osoby składające zamówienia są to osoby które będą podpisane pod pisemnym zamówieniem bądź przy składaniu 
telefonicznego zamówienia poproszą aby wpisać ich nazwisko jako zamawiającego. Jeżeli z danej firmy zamówienia 
będzie składało kilka osób to tylko jedna z nich otrzyma nagrodę, ta która złoży zamówienia na największą wartość i za 
które zapłata będzie uregulowana terminowo, zgodnie z regulaminem programu. 
 
 

§ 5. 
 

Wszystkie zakupy dokonane przez Uczestników u Organizatora w terminie trwania programu z uregulowanymi 
w terminie płatnościami biorą udział w Programie. Zakupiony towar nie może zostać zwrócony. 
 
 

Nagrody 
§ 6. 

 
Program polega na nagradzaniu Uczestników odpłatnymi nagrodami rzeczowymi wymienionymi i opisanymi w Tabeli 
nagród zawartej w paragrafie 9 za dokonane zakupy u Organizatora. Koszt każdej nagrody wynosi 1 zł netto.  
Uczestnikowi Programu przysługuje co najmniej jedna nagroda lub kilka (zestaw) nagród–do wyboru. 
Rodzaj i wartość nagród zależy od osiągniętego progu zakupowego - obrotu - wielkości zakupów netto wynikających z 
faktur zsumowanych za okres trwania programu i przypisana jest procentowo do danego progu zakupowego. 

 



§ 7. 
 

W programie nie biorą udziału faktury zakupowe za rozszerzenie i pakiety mające możliwość zwrotu towaru. Chyba, 
że Uczestnik oświadczy, iż chce, aby taka faktura brała udział w programie i wówczas nie będzie zwracał towaru, a 
termin płatności będzie standardowy lub wynikający z zasad promocji. Oświadczenie może być ustne lub pisemne ale 
musi być dokonane przed upływem terminu płatności. 
 
                                                                                                                                                                                                          § 8. 
 
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup u Organizatora dowolnych produktów za 

minimalną kwotę  1000 zł netto, która uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody i uregulowanie 
płatności za zakupiony towar zgodnie z terminem podanym na fakturach. 
 

 
§ 9. 

 
Progi zakupowe netto i tabela nagród: 
 
1 000    –   1 999,99 zł       - nagroda(y) do wyboru w wysokości do  4%    obrotu 
2 000    –   4 999,99 zł        - nagroda(y) do wyboru w wysokości do  4,5% obrotu 
5 000    – 14 999,99 zł        - nagroda(y) do wyboru w wysokości do  5%     obrotu 
15 000  – 49 999,99 zł       - nagroda(y) do wyboru w wysokości do  5,5% obrotu 
50 000 zł   i powyżej              - nagroda(y) do wyboru w wysokości do  6%     obrotu 
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Słuchawki Komputerowe HAMA HS 10 
 
Czułość mikrofonu  -58+/-3 dB   
Impedancja mikrofonu  Niska   
Impedancja słuchawek  32 Ohm   
Maksymalna moc słuchawek  100 mW    
Połączenie  wtyczka jack 3,5mm x2   
Połączenie  Przewód     
Zakres częstotliwości mikrofonu  15 Hz-20 kHz   
Zakres częstotliwości słuchawek  20 Hz-20 kHz

24,99PLN 

 

Karta Pamięci SD 4GB KINGSTON  
 
Typ pamięci: SD Pojemność: 4 GB Maks. szybkość zapisu: 4 MB / Maks. szykość odczytu: 20 
MB  

44,90 PLN 

 

Kamera Internetowa HAMA AC120 
 
Rozdzielczość maks. 352 x 288 (100k)  
- Rozdzielczość foto: 640 x 480 (interpolowana) 
- 30 klatek na sek.  
- Ręcznie ustawiany ostrość  
- Spust migawki  
- Stópka kamery może spełniać rolę klamry (możliwość zawieszenia na wyświetlaczu 
notebooka) 
- Port USB  
- Sterowniki na płycie CD 

45,00 PLN 

 

Wentylator HB SF4302 
 
Wydajny i bardzo starannie wykonany stojący wentylator powietrza. 
automatyczna oscylacja, regulacja wysokości nogi, timer do 2 h. 

60,00 PLN 
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Depilator PANASONIC ES 20/23 
 
Depilator wyposażony w nasadkę do ochrony skóry wrażliwej, dodatkowo z pokrowcem i 
szczoteczką w komplecie. 

69,00 PLN 

 

Głośniki Komputerowe CREATIVE  Inspire 245 
Głośniki Creative Inspire 245 są połączeniem wysokiej jakości brzmienia i przystępnej ceny. 
Zapewniają lepsze wrażenia dźwiękowe niż zwykle głośniki a klasyczne, zaokrąglone obudowy 
wyglądają elegancko na każdym biurku. 

74,99 PLN 

 

Czajnik Bezprzewodowy SEVERIN 3372 
 
Energooszczędny, bezprzewodowy czajnik elektryczny o mocy 1000 W * przezroczysty 
wskaźnik poziomu wody po obu stronach * zawartość do 1 litra * element grzewczy chroniony 
pokrywą ze stali nierdzewnej * system bezprzewodowy z wolnostojącą podstawą * 
automatyczny termiczny wyłącznik bezpieczeństwa * integralny element wyłączający 
wydzielanie się pary * przycisk włącznik/wyłącznik * wskaźnik świetlny * element 
zapobiegający przegrzaniu * dziobek czajnika do bezpiecznego nalewania, z sitkiem * pokrywa 
z zatrzaskiem bezpieczeństwa * 360° centralny system bezprzewodowy - dostępny pod każdym 
kątem * schowek na zwinięty przewód przyłączeniowy.

79,00 PLN 

 

Słuchawki komputerowe z mikrofonem CREATIVE HS400 
 
Zestaw słuchawkowy HS-400 z mikrofonem, redukującym szumy, to idealny wybór do gier i 
aplikacji głosowych. Słuchawki zapewniają w grach doskonały dźwięk i niezwykle realistyczne 
brzmienie. Zaawansowany mikrofon, który automatycznie redukuje szumy tła docenią 
użytkownicy telefonii internetowej lub komunikatorów internetowych.

89,99 PLN 

 

Opiekacz 26Z010 ZELMER 
 
Opiekacz Zelmer 26Z010, w kolorze białym, ma moc 700 W - wystarczy więc jedynie chwila, 
aby cieszyć się wyśmienitym smakiem grzanek i kanapek. Dzięki specjalnej powłoce 
zapobiegającej przywieraniu w każdej chwili można swobodnie wyjąć gotową kanapkę. 
Lampka kontrolna zasygnalizuje gotowość do rozpoczęcia opiekania, a nienagrzewający się 
uchwyt zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowania

99,00 PLN 

 

Myszka Optyczna Bezprzewodowa  A4TECH G670 
 
A4-TECH G6-70D to bezprzewodowa mysz optyczna. Podłączany pod port USB odbiornik i 
wbudowany w myszy nadajnik pracują w paśmie 2,4 GHz, dzięki czemu posługiwanie się 
myszą nie jest zakłócane przez inne urządzenia. Szybką i precyzyjną nawigację kursorem 
zapewnia układ optyczny o rozdzielczości 1000 dpi. 

99,99 PLN 

 

Głośniki Komputerowe CREATIVE Inspire 280 
Głośniki Creative Inspire 280 są idealne do słuchania muzyki, pozwalając na komfortowe, 
wielogodzinne użytkowanie. Zapewniają doskonały dźwięk w połączeniu z odtwarzaczami 
MP3. Niewielkie, eleganckie, w klasycznej czerni, dostarczają dźwięku w wielkim stylu. 
Wysokiej jakości głośniki z otworami bass-reflex z tylu obudowy sprawiają, że generują 
dźwięk niczym dużo większe głośniki. Wyraźne średnie tony i czyste soprany nadają brzmieniu 
naturalny charakter a mocne niskie tony odpowiednia równowagę tonalną.  

119,99 PLN 
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Kamera Internetowa MICROSOFT VX 1000 
 
Dzięki prostej instalacji i funkcji nawiązywania połączeń jednym przyciskiem kamera 
internetowa Microsoft LifeCam VX-1000 pozwala jeszcze łatwiej, niż kiedykolwiek 
utrzymywać kontakt ze znajomymi i rodziną 

119,99 PLN 

 

Wentylator ROWENTA VU2020 
 
Średnica VU2020  30 cm Funkcja oscylacji poziomej z możliwością zablokowania Ruchoma 
głowica z możliwością skierowania strumienia powietrza w górę lub w dół 3 prędkości 
nawiewu powietrza Moc VU2020  45W 

120,00 PLN 

 

Czajnik Bezprzewodowy BOSCH TW-K 6007 
 
Bosch TWK 6007 V to funkcjonalny i łatwy w obsłudze czajnik w kolorze kremowym o 
pojemności 1,7 litra. Czajnik można włączyć tylko po zamknięciu jego pokrywy. Posiada wiele 
przydatnych funkcji takich, jak: automatyczne wyłączanie po zagotowaniu, automatyczne 
wyłączanie po otwarciu pokrywy czy dwustronny wskaźnik poziomu wody. 

149,00 PLN 

 

Klawiatura Bezprzewodowa MICROSOFT WO-D700 
 
Specjalnie zaprojektowany, ergonomicznie wyprofilowany kształt klawiatury umożliwia 
naturalne ułożenie rąk przy pracy. Wyjątkowa łatwość instalacji - klawiatura nie wymaga 
dodatkowego oprogramowania. Podłączasz i pracujesz pełną parą.  

149,99 PLN 

 

Żelazko PHILIPS GC 3109 
 
Nowe, ulepszone żelazko z systemem anty wapiennym przedłużającym żywotność żelazka. 
Płynnie przesuwająca się stopa żelazka Careeza jest niezwykle wytrzymała, odporna na 
zarysowania i łatwa w czyszczeniu - idealna do prasowania wszystkich rodzajów tkanin. Duży 
zbiornik na wodę 300 ml, pozwala na zmniejszenie częstotliwości uzupełniania wody.  
Żelazko szybko się nagrzewa i tworzy stały strumień pary 30 g / min. Para jest zawsze 
rozprowadzana równomiernie dzięki unikalnemu wzorowi dysz na stopie. Żelazko Philips GC 
3109 zapewnia doskonałe wyniki w krótkim czasie 

159,00 PLN 

 

Telefon PANASONIC KX-TG 7301 
 
Książka telefoniczna w słuchawce – 100 numerów i nazw, funkcja Identyfikacji Abonenta 
Wywołującego, lista identyfikacyjna – 50 numerów, funkcja SMS, podświetlany 

169,00 PLN 

 

Telefon LG KP170 Jaguar 4 
 
 
 

169,00 PLN 

 

Toster PHILIPS HD 2683/50 
 
Moc przyłączeniowa: 1000 W 
Rodzaj systemu grzania: dwustronne opiekanie  
Ilość komór opiekania: 2 Regulacja stopnia zarumienienia: tak Sterowanie: Mechaniczne  
Szufladka na okruchy: Tak Lampka kontrolna: Tak  
Długość kabla przyłączeniowego: 0,9 m 
Materiał obudowy: Nienagrzewajaca się obudowa z tworzywa sztucznego z elementem stali 
nierdzewnej Termoizolowana obudowa: Tak Zasilanie: 240 VWymiary: Wymiary otworu 
(dł. x szer. x wys.) : 136 * 32 * 130 mm 

179,00 PLN 
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Odkurzacz SAMSUNG SC4140 
 
Samsung SC4140 to odkurzacz z linii REB przeznaczony dla osób, które cenią sobie wygodę 
użytkowania. Odkurzacz ten jest łatwy w obsłudze, lekki i cechuje się szerokim wyposażeniem 
– regulacja mocy, metalowe rury, mikrofiltr, szczotki do różnych podłoży. Dodatkowa funkcja 
dmuchawy sprawi, że nie będzie takich miejsc, do których odkurzacz nie będzie w stanie 
dotrzeć. Dla wygody użytkownika jeden przycisk pełni funkcję włącznika odkurzacza oraz 
pozwala regulować poziom mocy. 

199,00 PLN 

 

Aparat Cyfrowy KODAK C813 8 Megapikseli 
 
Kodak EasyShare C813 umożliwia łatwe fotografowanie w rozdzielczości HD. Dzięki temu 
zdjęcia są doskonałej jakości, a my możemy się nimi cieszyć oglądając je na ekranie telewizora 
HDTV lub innych urządzeniach HD. 

229,00 PLN 

 

Drukarka Laserowa ML1640 Samsung  cz.-b. 
 
ML-1640 to niewielka i wydajna drukarka laserowa dla użytkowników domowych oraz małych 
firm. Samsung ML-1640 to proste, łatwe w użyciu rozwiązanie do druku laserowego 
zapewniające czyste, wyraźne wydruki w rozdzielczości optycznej 600x1200 dpi oraz dużą 
wydajność.Opcje drukowania umożliwiają oszczędzanie papieru dzięki drukowaniu 2, 4, a 
nawet 16 stron na jednym arkuszu.Instalacja składa się z 4 prostych kroków i nie wymaga 
ponownego uruchomienia komputera.

249,00 PLN 

 

Głosniki Komputerowe CREATIVE Inspire T6100  
 
Kolor: Czarny Załączone wyposażenie: Cztery podstawki pod głośniki, Zasilacz Gwarancja: 24 
miesiące Fizyczne Ilość głośników: 6 Głośniki surround: 4 Głośnik centralny: tak Subwoofer: tak 
Wydzielone głośniki przednie: tak Inne: Głośnik niskotonowy w drewnianej obudowie Techniczne 
Moc głośników RMS [W]: 8 Moc subwoofera RMS [W]: 26 Zakres częstotliwości - dolna [Hz]: 40 
Zakres częstotliwości - górna [kHz]: 20 Zastosowane technologie: Ekranowanie magnetyczne, Bass 
Reflex Inne: Dwurożne głośniki satelitarne z średniotonowymi i wysokotonowymi membranami., 
Moc głośnika centralnego 18 W RMS

259,99 PLN 

 

Telfax PHILIPS HFC 252M 
 
 

259,99 PLN 

 

Kuchenka Mikrofalowa CANDY CMW 1771DW 
 
Candy CMW 1771 DW to uniwersalna kuchenka mikrofalowa. Wiele programów 
automatycznych pozwala na wygodne przygotowywanie posiłków. Twoja kuchenka 
mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa 
czy elektryczna. 

329,00 PLN 

 

Sony CFD-S35CP 
 
Radiomagnetofon z CD  

349,00 PLN 

 

Kuchenka Mikrofalowa PANASONIC NNJ125M 
Panasonic NN-J125m to wolnostojąca kuchenka mikrofalowa o mocy 800 W wyposażona 
dodatkowo w grill kwarcowy o mocy 1000 W. Elektroniczno-mechaniczne sterowanie oraz 
możliwość wyboru jednego z 9 programów automatycznych pozwoli na odpowiednie 
przyrządzenie praktycznie każdego dania. Zastosowanie automatycznych programów 
rozmrażania  

399,00 PLN 

 

Monitor 19”  SAMSUNG SM943 SN  
 
rozdzielczość 1440x900, czas reakcji matrycy 5 ms, kontrast 8000:1, jasność  
300 cd/m2 

439,00 PLN 
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Aparat Cyfrowy KODAK  M1033 10 Megapikseli 
 
Kodak EasyShare M1033 to stylowy, zaawansowany technologicznie aparat kompaktowy, 
przeznaczony dla  wymagających fotoamatorów. Posiada matrycę CCD o rozdzielczości 10.1 
miliona pikseli, obiektyw KODAK RETINAR z 3-krotnym zoomem optycznym o 
ekwiwalencie ogniskowych 35-105 mm, układ detekcji twarzy, wyświetlacz LCD o przekątnej 
3 cali, czułość do 6400 ISO. Aparat rejestruje filmy w rozdzielczości HD (1024x720 pikseli, 30 
kl/sek), umożliwia także rejestrację zdjęć o proporcjach 16:9, ten format jest idealny do 
oglądania zdjęć w wysokiej jakości obrazu na telewizorach HDTV lub innych urządzeniach 
HD. M1033 jest zasilany wydajnym akumulatorem litowo jonowym KLIC-7004.  

449,00  PLN 

 

Monitor 19” LG W1942 S-PF 
 
Fizyczne Wysokość [cm] 38.3 Szerokość [cm] 44.8 Głębokość [cm] 19.8 Waga [kg] 4.1 
Konstrukcja Montaż ścienny, Regulacja kąta pochylenia Ekran Przekątna ekranu [cal] 19 
Proporcje wymiarów matrycy 16:10 Rozdzielczość 1440 x 900 Specyfikacja Czas reakcji 5 ms 
Odchylenie poziome [kHz] 83 Odchylenie pionowe [Hz] 75 Rozmiar plamki [mm] 0.285 
Jasność [cd/m2] 300 Kontrast 8000:1 Kąt widzenia [stopnie] 170 (pion), 170 (poziom) Pobór 
mocy [W] 36 Zasilanie Wbudowany zasilacz Zastosowane technologie Digital Fine Contrast, 
F-Engine Inne ARC 4:3 w panoramie Złącza Hub USB Nie Podstawowe złącza Analogowe (D-
Sub) Dodatkowe złącza Nie Funkcje Konfiguracja OSD, Plug and Play Nagłośnienie 
Wbudowane głośniki Nie Normy i standardy Certyfikaty bezpieczeństwa UL (Stany 
Zjednoczone) Certyfikaty ergonomii TCO03, TUV-GS Normy promieniowania CE (Unia 
Europejska), FCC-B (Stany Zjednoczone) Zarządzanie energią Energy Star Inne CSA, SEMKO 

449,00 PLN 

 

Telefon SAMSUNG SGHL170 
 
 

500,00 PLN 

 

Drukarka Laserowa SAMSUNG CLP-315 Kolorowa 
 
Kolorowa drukarka laserowa Samsung CLP-315 to niezwykle zgrabne i eleganckie urządzenie - 
została zaprojektowana by pasować do Twojego miejsca pracy. Jej niewielkie rozmiary 
sprawią, że będzie się świetnie komponować na każdym biurku. Ponadto doskonałe parametry 
drukowania pozwolą na tworzenie wysokiej jakości dokumentów szybciej i ciszej niż przy 
typowych drukarkach atramentowych

599,00 PLN 

 

Monitor 22” SAMSUNG SM2233BW 
 
Kolor: Czarny  •  Przekątna ekranu: 22 cal  •  Proporcje wymiarów matrycy: 16:10  •  
Rozdzielczość: 1680 x 1050  •  Jasność: 300 cd/m2  •  Kontrast: 1000:1 
 

679,00 PLN 

 

Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SC-X4521F  
 
Urządzenie zostało wyposażone w szereg przydatnych funkcji - specjalnie dla Ciebie. 
Niezależnie od tego czy wykorzystasz je wszystkie czy tylko kilka z nich, od tej chwili masz 
pewność - to wydajne i wygodne rozwiązanie jest zawsze pod ręką. Z SAMSUNG SCX-4521F 
nietrudno to sobie wyobrazić 

699,00 PLN 

 

GARMIN NUVI250W 699,00 PLN 
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Urządzenie Wielofunkcyjne HP J4680 
Druk dwustronny: Brak (nie obsługuje) 
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): Do 100 arkuszy 
Standardowe języki drukarki: HP PCL 3 GUI, PJL (Printer Job Language), PML (Printer 
Management Language) 
Prędkość skanowania: Funkcja OCR — pełna strona tekstu do dokumentu Microsoft® Word: 
mniej niż 50 s; podgląd: mniej niż 27 sekund (prędkość skanowania zależy od złożoności 
dokumentu) 
Pojemność automatycznego podajnika papieru: Standardowo 20 arkuszy 
Standardowy podajnik papieru: Podajnik na 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów 
na 20 arkuszy 
Standardowy odbiornik papieru: Odbiornik na 20 arkuszy 
Standardowe wymiary nośników: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 
mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 × 210 mm) 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z 
odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez) 
Niestandardowe wymiary nośników: Od 77 x 127 do 216 x 356 mm 
Nośniki: Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie, etykiety, 
karty, nośniki HP Premium Media, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez 
marginesów, nośniki do wydruków panoramicznych 
Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru): A4, koperty: 70 – 90 g/m²; karty: do 200 
g/m²; papier fotograficzny: do 280 g/m² 
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 434 x 402 x 217 mm 
 

729,00 PLN 

 

Telfax PHILIPS LP-F935 
 

799,00 PLN 

 

Monitor + Tuner TV 22” M228WA 
 
LG M228WA to 22 calowy panoramiczny monitor z wbudowanym tunerem TV. Dzięki 
technologi DFC posiada wysoki kontrast 3000:1 co pozwala cieszyć się wysokiej klasy 
obrazem przy oglądaniu filmów czy też grając w różnego rodzaju gry. Posiada złącza D-SUB, 
DVI-D (HDCP), SCART, Component, Composit - co pozwala na podłączenie każdego 
urządzenia zewnętrznego. 

849,00 PLN 

 

Telfax PANASONIC KXFL613 
 
 

899 PLN 

 

Nawigacja TOMTOM GO730 
 
 

899 PLN 

 

Aparat Cyfrowy PANASONIC DM-CTZ4ES  
8 Megapikseli 
 
Ogólne Model na rok 2008, 2009 Linia Lumix Kolor Srebrny Załączone wyposażenie 
Ładowarka, Kabel AV, Kabel USB, Pasek, Oprogramowanie Gwarancja 24 miesiące 
Przetwornik obrazu Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] 8.32 Rozdzielczość efektywna 
[mln. punktów] 8.1 Rozmiar matrycy [cal] 1/2.5 Rodzaj matrycy CCD Procesor obrazu Venus 
Engine IV Obiektyw Obiektyw Leica DC Vario-Elmar Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) 
28Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) 280 Zoom optyczny x10 Zoom cyfrowy x4. 

999,00 PLN 
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Aparat Cyfrowy SONY DS-CH50  9,1 Megapikseli 
 
DSC-H50 to aparat kompaktowy z mocnym zoomem i funkcjami do ręcznej regulacji ustawień, 
o rozdzielczości 9,1 megapiksela, obiektywem Carl Zeiss z mocnym zoomem optycznym (15x) 
i dużym, 3,0-calowym, uchylnym ekranem. Posiada funkcje: rozpoznawanie twarzy, "migawka 
na uśmiech" i inteligentne rozpoznawanie sceny. 

1499,00 PLN 

 

Urządzenie Wielofunkcyjne SAMSUNG CLX-3175FN 
 
Wyobraź sobie możliwość zastąpienia twojej starej drukarki, kompaktowym urządzeniem 
wielofunkcyjnym, które spełni wszystkie Twoje wymagania.CLX-3175FN oferuje Ci wysokiej 
jakości, profesjonalny kolor, ręczny duplex, skaner oraz kolorowy fax. Wszystko to razem jest 
zamknięte w małym urządzeniu o eleganckiej formie, wykończonej głęboką matową czernią. 

1499,00 PLN 

 

Notebook SAMSUNG  NC10 
 
Notebook NC10 został wyposażony w procesor Intel Atom, system Microsoft Windows XP 
Home Edition oraz twardy dysk o pojemności od 80 do 160GB. Nowy model posiada także 
kartę graficzną Intel Graphics Media Accelerator 950. Wnętrze urządzenia chroni obudowa 
Protect-o-Edge o grubości 1,19 cm. Ponadto notebook posiada szereg rozwiązań 
komunikacyjnych, takich jak sieć bezprzewodowa LAN Atheros 802.11b.g, możliwość 
podłączenia do sieci 10/100 Ethernet LAN oraz opcjonalne złącze Bluetooth 2.0+EDR. 

1649,00 PLN 

 

Kamera Video z twardym dyskiem JVC GZ-MG630AE 
 
GZ-MG630AE firmy JVC to mała, kompaktowa kamera z wbudowanym twardym dyskiem i 
czytnikiem kart micro SDHC. Twardy dysk o pojemności 60 GB zapewnia do 14 godzin 20 
minut nagrywania w najwyższej jakości "Ultra Fine" lub do do 75 godzin nagrywania w jakości 
"Eco". Obraz rejestrowany jest w trybie standardowym 4:3 lub panoramicznym 16:9 przez 
matrycę CCD wielkości 1/6 cala. Kamera posiada obiektyw firmy Konica-Minolta z 35-
krotnym zoomem optycznym, który pozwala na uzyskanie dużych zbliżeń. Kontrolę obrazu i 
nawigację zapewnia dotykowy, panoramiczny ekran LCD o przekątnej 2,7 cala z polskim 
menu. 

1699,00 PLN 

 

Telewizor SHARP LCD 32’’ LC32SB25E 1749,00 PLN 

 

Telefon multimedialny NOKIA N96 1999,00 PLN 

 

Lustrzanka Cyfrowa SONY DS.-LRA300K+18-70 
 
Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości 10,2 megapiksela z funkcją AF Live View. Zestaw 
z obiektywem standardowym typu zoom (DT 18 - 70 mm F3.5-5.6): od obiektywu 
szerokokątnego do średniego teleobiektywu. Stabilizacja obrazu Super SteadyShot, małe 
wymiary i lekkość. Korpus w kolorze czarnym. 

1999,00 PLN 

 

Notebook SAMSUNG R509 
 
SAMSUNG R509 to model z klasycznym rozmiarem matrycy 15,4" skierowany do 
użytkowników domowych, studentów oraz pracowników biurowych. R509 wyposażono w 
procesor Intel Pentium oraz kartę graficzną Intel. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 b/g 
pozwoli przeglądać strony internetowe lub ściągać pliki bez obawy zaplątania się w przewody. 
Całości dopełnia stylowe wykończenie oraz doskonały stosunek jakości do ceny 

1999,00 PLN 
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Zestaw Komputer + Monitor 19” NTT 2190,00 PLN 

 

Ekspres Ciśnieniowy SAECO Incato De Lux 
 
Wyświetlacz LCD, sterowanie przyciskami, młynek ceramiczny. , Typ: Ciśnieniowy , 
Wbudowany młynek do kawy: True , Wbudowany filtr wody: Tak , Sterowanie elektroniczne: 
True , Wyświetlacz elektroniczny: True , Lampka kontrolna: True , Dysza pary: True , Rodzaj 
filtru: Wielokrotnego użytku , Typ dzbanka: Brak , Pojemność zbiornika na wodę: 2 l, 
Pojemność (w filiżankach): 16 

2199,00 PLN 

 

Telewizor LCD 37’’ PHILIPS 37PFL3312 2590,00 PLN 

 

Notebook ACER 77302G 2799,00 PLN 

 

Kamera Video z twardym dyskiem JVC GZ-HD30 
 
JVC GZ-HD30 to kompaktowa kamera Full HD 1920x1080 dwu-formatowa AVCHD/MPEG2 
wyposażona w twardy dysk o pojemności 80GB , umożliwiający zapis do 33 godzin materiału 
jakości HD. Slot microSD pozwala na dodatkowe rozszerzenie wielości pamięci. 
Kamera umożliwia korzystanie z funkcji, takich jak: automatyczne doświetlenie, pięć trybów 
nagrywania, 10-cio krotny zoom optyczny, automatyczne wznowienie pracy i szybki podgląd 
nagranego materiału. 

2899,00 PLN 

 

Notebook ASUS X56VR 

Asus X56VR-AP113C Intel Core 2 Duo T5800 3GB 250G 15,4'' HD3470 DVD-RW VHP 
3149,00 PLN 

 

Telewizor LCD 40’’ SONY KDL40S4000 
 

3299,00PLN 

 

Lustrzanka Cyfrowa NIKON D90 + 18-105VR 
 
matryca CMOS w formacie DX o rozdzielczości 12,3 mln  
- czułość ISO 200-3200 (100-6400)  
- funkcja D-Movie umożliwia rejestrowanie filmów w formacie Motion JPEG (AVI)  
- podgląd na żywo z użyciem 3-calowego monitora LCD  
- obiektyw Nikkor AF-S DX 18-105 mm f/3.5–5.6G ED VR 

4299,00 PLN 

 

Telewizor LCD 40’’ SAMSUNG LE40B650 4499,00PLN 
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Telewizor LCD 40’’ KDL40W4710 5199,00 PLN 

 

Telewizor LCD 52’’ LG 52LG5000 5299,00 PLN 

 

Notebook TOSHIBA 121 5799,00 PLN 

 

Notebook TOSHIBA 12P 6799 PLN 

 
§ 10. 

Nagrody zostaną ustalone z Uczestnikiem telefonicznie i dostarczone na koszt Organizatora za potwierdzeniem 
odbioru w terminie do 90 dni po zakończeniu Programu. Uczestnik, który zakwalifikuje się na nagrodę zostanie o tym 
poinformowany.  
 

§ 11. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagród na inne, o tym 
samym charakterze i podobnej wartości rynkowej. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent 
pieniężny, ani też na inne przedmioty. 
 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagród.  
2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie od momentu rozpoczęcia 

Programu do 30.04.2009r. 
 

§ 13. 
1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia lub anulowania 

organizacji Programu. w trakcie jego trwania. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu Organizator Programu opublikuje 

informację ze stosownym wyprzedzeniem. 
 

§ 14. 
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane 

przez sądy właściwe dla siedziby organizatora. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w hurtowni Organizatora oraz na stronie internetowej www.indel.pl 

Serdecznie pozdrawiam 

 
 

Właściciel   KRZYSZTOF KLIBISZ 


