REGULAMIN
akcji promocyjnej

Volex 2.0
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§1
DEFINICJE
Akcja promocyjna - akcja promocyjna „Volex 2.0” organizowana i prowadzona na
zasadach opisanych w Regulaminie.
Organizator – GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, 02-676
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038776, NIP:
9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym w wysokości 10.638.000,00
zł.
Koordynator – Płotex Maciej Trębacki z siedzibą w Budki Nowe 23, 62-600 Koło,
wykonujący w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Akcji
promocyjnej, w szczególności wysyłkę Nagród oraz obsługę reklamacji.
Produkty promocyjne – produkty z serii System GEBERIT Volex, wprowadzone do
obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnik:
a)
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług
instalatorskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu
Produktów promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, która dokonała Zgłoszenia
Promocyjnego i spełnia wymogi określone w Regulaminie,
b)
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
a wyposażona w zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą
w zakresie usług instalatorskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu Produktów promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, która
dokonała Zgłoszenia Promocyjnego i spełnia wymogi określone w Regulaminie.
Nagroda – nagrody rzeczowe wymienione w § 6 ust. 1 Regulaminu.
Punkt Sprzedaży – punkt handlowy prowadzący działalność handlową w zakresie
wyposażenia łazienek i produktów instalacyjnych, gdzie prowadzona jest sprzedaż
Produktów promocyjnych.
Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy regulamin Akcji promocyjnej Volex 2.0.
Zgłoszenie Promocyjne – czynność potwierdzająca wolę wzięcia udziału w Akcji
promocyjnej na warunkach opisanych w Regulaminie.
Dowód Zakupu – dokument potwierdzający nabycie Produktów promocyjnych przez
Uczestnika w postaci faktury VAT zawierającej pieczątkę Punktu Sprzedaży oraz podpis
osoby wystawiającej fakturę.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady, na podstawie których przeprowadzona zostanie Akcja
promocyjna oraz warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Uczestnik zobowiązany
jest zaakceptować Regulamin przystępując do Akcji promocyjnej.
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Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej Regulamin będzie dostępny w siedzibie
Organizatora, siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej Organizatora
prowadzonej pod adresem www.geberit.pl/volex.
Akcja promocyjna ma charakter zamknięty i jest adresowana wyłącznie do
Uczestników.
Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie
części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu udziału w Akcji
promocyjnej, włącznie z prawem żądania zwrotu Nagród.
Program jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
UCZESTNICY
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej a wyposażona w zdolność prawną, prowadząca
działalność gospodarczą w zakresie usług instalatorskich spełniająca łącznie poniższe
warunki:
a)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (wyłącznie w przypadku osób
fizycznych),
b)
mająca stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani
przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz Punktów Sprzedaży, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób oraz podmioty powiązane z Organizatorem,
Koordynatorem czy podmiotem prowadzącym Punkt Sprzedaży, w rozumieniu
odpowiednio art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
art. 11 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie możliwość pobierania pisemnych
oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania warunków, o których mowa w ust.
1 i 2 powyżej. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Uczestnika na żądanie
Organizatora bądź Koordynatora uniemożliwia Uczestnikowi uzyskanie Nagrody.
Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby
lub podmiotu zainteresowanego, która jednak spełnia warunki przewidziane
w Regulaminie.
§4
CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
Akcja promocyjna trwa od 23.10.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania zapasów
Nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Akcji
promocyjnej, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące,
ograniczające lub modyfikujące sposób przeprowadzania akcji promocyjnych tego
rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, prowadzonej pod adresem
www.geberit.pl/volex.
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§5
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy w czasie jej trwania:
a)
w dowolnym Punkcie Sprzedaży dokonać jednorazowego zakupu Produktów
promocyjnych potwierdzonego Dowodem Zakupu, przy czym do wzięcia udziału
w Akcji promocyjnej uprawnia Uczestnika wyłącznie zakup Produktów
promocyjnych dokonany w czasie trwania Akcji promocyjnej,
b)
dokonać nie później niż do dnia 12.01.2018 r. Zgłoszenia Promocyjnego, w
jednym z trybów opisanych poniżej:
i)
rejestracja za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Organizatora
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr
1 (dla Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzących działalność
gospodarczą) lub Załącznik nr 2 (dla pozostałych Uczestników) do
Regulaminu i przekazanie go wybranemu przedstawicielowi handlowemu
Organizatora, przy czym przy wypełnianiu Zgłoszenia Promocyjnego w tym
trybie wymagane jest:

wypełnienie, zgodnie z prawdą, wszystkich pól tekstowych
zawierających następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa
Uczestnika, adres do doręczeń (dla Uczestników będących osobami
fizycznymi prowadzących działalność gospodarczą) albo adres
siedziby (dla pozostałych Uczestników), NIP Uczestnika, numer
telefonu, adres e-mail, nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym
dokonano zakupu Produktów Promocyjnych,

przekazanie Dowodu Zakupu przedstawicielowi handlowemu w
formie wyraźnej kserokopii,

wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu,

wskazanie Nagród zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6 Regulaminu,

złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania Uczestnika
lub złożenie Organizatorowi upoważnienia do reprezentacji
Uczestnika, w przypadku Uczestnika będącego osobą prawną oraz
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a
wyposażoną w zdolność prawną;
ii)
rejestracja za pośrednictwem wiadomości MMS, która następuje poprzez
wysłanie pod numer 661 005 195 wiadomości zawierającej następujące,
zgodne z prawdą, informacje:

dane Uczestnika: imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika, adres do
doręczeń (dla Uczestników będących osobami fizycznymi
prowadzących działalność gospodarczą) albo adres siedziby (dla
pozostałych Uczestników), NIP Uczestnika, numer telefonu (jeżeli jest
inny niż ten, z którego pochodzi zgłoszenie), adres e-mail
(opcjonalnie),

wyraźne zdjęcie Dowodu Zakupu,

wskazanie Nagród zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6 Regulaminu,

wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu w formule: Wyrażam
zgodę na postanowienia Regulaminu akcji promocyjnej Volex 2.0
udostępnionego na stronie internetowej www.geberit.pl/volex (dla
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Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzących działalność
gospodarczą) lub w formule: Działając w imieniu i na rzecz [nazwa
podmiotu] wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu akcji
promocyjnej Volex 2.0 udostępnionego na stronie internetowej
www.geberit.pl/volex (dla pozostałych Uczestników),

złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania Uczestnika
w postaci: jestem upoważniony do reprezentowania Uczestnika lub
przekazanie zdjęcia upoważnienia do reprezentacji Uczestnika, w
przypadku Uczestnika będącego osobą prawną oraz jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a wyposażoną w
zdolność prawną.
Zgłoszenie Promocyjne niezawierające wymaganej treści jest nieważne. W przypadku
dokonywania Zgłoszenia Promocyjnego za pomocą wiadomości MMS, wielkość liter
wpisywanych w treści wiadomości MMS nie ma znaczenia.
Koszt wiadomości MMS jest zgodny z taryfą operatora, z którego usług korzysta
Uczestnik. Organizator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za rejestrację
Uczestnika z wykorzystaniem takiej formy komunikacji.
Wiadomość MMS może być wysłana tylko za pomocą telefonu komórkowego.
Wiadomości MMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.
Przez rejestrację wiadomości MMS należy rozumieć przyjęcie tej wiadomości przez
urządzenie Organizatora obsługujące numer telefonu podany w treści ust. 1 lit. b) pkt
ii) powyżej.
Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe lub potwierdzenie SMS o poprawnej
rejestracji Zgłoszenia Promocyjnego przez Organizatora (Koordynatora), zgodnie z
otrzymanymi od Uczestnika danymi.
W czasie trwania Akcji promocyjnej jeden Dowód Zakupu może być zarejestrowany
tylko jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika.
W czasie trwania Akcji promocyjnej jeden Uczestnik może złożyć maksymalnie trzy
Zgłoszenia Promocyjne, obejmujące trzy różne Dowody Zakupu. Złożenie przez
Uczestnika dwóch Dowodów Zakupu w ramach jednego Zgłoszenia Promocyjnego
skutkuje wybraniem przez Organizatora (Koordynatora) do udziału w Akcji promocyjnej
Dowodu Zakupu opiewającego na wyższą kwotę. Dowód zakupu na niższą kwotę nie
będzie brany pod uwagę.
Koordynator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników do 21 dni
roboczych od daty wpłynięcia Zgłoszenia Promocyjnego do Organizatora
(Koordynatora). W tym okresie Uczestnik może zostać wezwany do przesłania
wyraźnego zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu. Organizatorowi i Koordynatorowi
przysługuje również prawo zażądania od Uczestnika okazania oryginału Dowodu
Zakupu, jak również potwierdzenia przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży faktu zakupu
Produktów promocyjnych (m.in. w sytuacji, gdy na załączonej kserokopii dowodu
zakupu jakiekolwiek dane są nieczytelne) oraz żądania złożenia przez Uczestnika
oświadczenia o niezwróceniu nabytych Produktów promocyjnych wskazanych na
Dowodzie Zakupu, który został zgłoszony. Żądane dokumenty i/lub potwierdzenia
powinny zostać przekazane Organizatorowi (Koordynatorowi) przez Uczestnika w
terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania ich przekazania. Czas oczekiwania
na przekazanie dokumentów i/lub potwierdzeń, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym powoduje, że termin, o którym mowa w niniejszym ustępie podlega
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zawieszeniu i biegnie dalej od momentu uzyskania stosownych dokumentów i/lub
potwierdzeń.
W przypadku nieuzyskania dokumentów i/lub potwierdzeń, o których mowa w ust. 9
powyżej w określonym tam terminie czy też w razie ponownego przesłania
niewyraźnego pliku Zgłoszenie Promocyjne, jako niespełniające warunków Regulaminu,
nie zostanie zakwalifikowane do Akcji promocyjnej.
Organizator (w tym Koordynator) jest uprawniony do żądania pisemnego
potwierdzenia faktu udzielenia upoważnienia osobie reprezentującej Uczestnika
niebędącego osobą fizyczną zarówno przed, jak i po wysłaniu Nagrody Uczestnikowi. W
przypadku niepotwierdzenia upoważnienia przez takiego Uczestnika w terminie 21 dni
od otrzymania wezwania do potwierdzenia upoważnienia, Uczestnik traci prawo do
otrzymania Nagrody.
§6
NAGRODY
Za zakup Produktów promocyjnych w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz po
spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będą
następujące Nagrody:
a)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 1 000,00 zł netto
(Grupa A), wedle wyboru Uczestnika jedna z poniższych Nagród:
A1 - Kalibrator d 16-26 nr art. 690.601.00.1, o wartości 155 zł brutto,
A2 - Kalibrator d 16-50 nr art. 690.602.00.1, o wartości 181 zł brutto;
b)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 1 500,00 zł netto
(Grupa B), Obcinak Mepla/Volex d 16-50 nr art. 690.112.00.1, o wartości 202 zł
brutto;
c)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 2 000,00 zł netto
(Grupa C), Obcinak Mepla d 16-26 nr art. 690.134.00.1, o wartości 327 zł brutto;
d)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 2 500,00 zł netto
(Grupa D), spodnie i bluza robocza Geberit, o wartości 390 zł brutto
e)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 3 000,00 zł netto
(Grupa E), wedle wyboru Uczestnika jedna z poniższych Nagród:
E1 - Szczęka Volex d 16 nr art. 690.260.00.1, o wartości 444 zł brutto,
E2 - Szczęka Volex d 20 nr art. 690.261.00.1, o wartości 475 zł brutto;
f)
przy zakupie Produktów promocyjnych za kwotę minimum 4 000,00 zł netto
(Grupa F), wedle wyboru Uczestnika jedna z poniższych Nagród:
F1 - Szczęka Volex d 26 nr art. 690.262.00.1, o wartości 506 zł brutto
F2 - Szczęka Volex d 32 nr art. 690.263.00.1, o wartości 563 zł brutto.
Nagrody określone w ust. 1 powyżej są podzielone na 5 grup, oznaczonych literami
„A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” (łącznie zwanych dalej „Grupami”).
W zależności od wartości zakupów Produktów promocyjnych potwierdzonych
Dowodem Zakupu Uczestnik może – według własnego wyboru – wybrać Nagrodę z tej
samej Grupy bądź z różnych Grup aż do wyczerpania limitu, który mu przysługuje w
związku ze zgłoszonym zakupem Produktów Promocyjnych.
Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji
Zgłoszenia Promocyjnego, poprzez nadanie przesyłki pocztą kurierską na adres
Uczestnika wskazany przez niego w Zgłoszeniu Promocyjnym. W przypadku Uczestnika
będącego osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
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prawnej a wyposażoną w zdolność prawną wysyłka Nagród nastąpić może wyłącznie na
adres siedziby Uczestnika, wskazany w Zgłoszeniu Promocyjnym, ujawniony w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany siedziby przez
Uczestnika i niepoinformowania o tym Organizatora, Organizator jest uprawniony
wysłać Nagrodę na adres dotychczasowej siedziby, jak i na nowy ustalony w Krajowym
Rejestrze Sądowym adres.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród na ich ekwiwalent pieniężny
lub na inne świadczenie.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji promocyjnej przekroczy liczbę Nagród, o
uzyskaniu Nagród decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia przez Uczestnika,
zaś w przypadku takiej samej daty zgłoszenia kolejność otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora.
Organizator poinformuje na stronie internetowej prowadzonej pod adresem
www.geberit.pl/volex o wyczerpaniu puli Nagród, o której mowa w ust. 6 powyżej.
W przypadku uzyskania przez Uczestnika Nagród, wartość świadczenia stanowi dla
Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega
opodatkowaniu na zasadach wynikających z właściwych przepisów.
W razie zwrotu przez Uczestnika zakupionych Produktów promocyjnych Uczestnik jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie oraz dokonać
jednocześnie zwrotu przyznanych mu Nagród, jeżeli zostały one przekazane już
Uczestnikowi lub jeżeli je otrzyma w terminie późniejszym zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu.
§7
ODBIÓR NAGRÓD I SKUTKI ICH NIEODEBRANIA
Uczestnik w momencie odbierania Nagrody ma obowiązek sprawdzić na tyle na ile
pozwala na to kształt przesyłki, czy nie jest ona uszkodzona i czy zawiera wszystkie
Nagrody. W razie stwierdzenia, że Nagroda lub Nagrody są niekompletne, uszkodzone
lub w inny sposób nie odpowiadają wnioskowi Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest
odnotować tę okoliczność podczas odbioru Nagrody i skontaktować się niezwłocznie z
Organizatorem.
W przypadku zwrotu Nagrody z uwagi na jej nieodebranie przez Uczestnika, prawo do
otrzymania Nagrody wygasa a Nagroda lub Nagrody stają się nienależne. Organizator
może jednak uwzględnić okoliczności dotyczące Uczestnika, które spowodowały, że
Uczestnik nie odebrał Nagrody i przyznać mu ją ponownie uwzględniając warunki
przewidziane w Regulaminie i w złożonej przez Uczestnika reklamacji.
W momencie przekazania Uczestnikowi Nagrody, na Uczestnika przechodzą wszystkie
ciężary i ryzyka z nią związane.
§8
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w terminie 14
dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia złożenie reklamacji, lub w terminie
14 dni od dnia otrzymania Nagrody, jeżeli Uczestnik taką Nagrodę otrzymał a
reklamacja dotyczy tej Nagrody.
Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane w formie pisemnej pocztą na adres
Koordynatora: Płotex Maciej Trębacki z siedzibą w Budki Nowe 23, 62-600 Koło lub
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pocztą elektroniczną na adres: beata.trebacka@geberitevents.pl. Reklamacja powinna
zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres, powody
złożenia reklamacji oraz opis żądania.
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że
niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po
jej rozpatrzeniu.
Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji Koordynatora do ponownego odwołania się do Koordynatora.
Ponowne rozstrzygnięcie przez Koordynatora reklamacji i wydanie decyzji w
przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny
i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego,
wyczerpuje tryb tego postępowania.
§9
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów
prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych
osobowych Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922) w celu należytego przeprowadzenia Akcji promocyjnej zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Akcji promocyjnej.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w
Zgłoszeniu Promocyjnym oraz w treści Dowodu Zakupu. Podanie danych osobowych
wymaganych w Zgłoszeniu Promocyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie
oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych
uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie
jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
471 ze zm.).
Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora. W przypadku skorzystania z Akcji promocyjnej, nie można skorzystać na
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podstawie tego samego Dowodu Zakupu z innej akcji promocyjnej, która obowiązuje w
tym samym czasie.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te
są korzystne dla Uczestników (nie mogą one negatywnie wpłynąć na uprawnienia
wynikające z Regulaminu), w tym także do przedłużenia trwania Akcji promocyjnej. W
takim przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.geberit.pl/volex. Zmiany, o
których mowa w niniejszym ustępie, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu akcji promocyjnej Volex 2.0
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO
składanego za pośrednictwem wybranego przedstawiciela handlowego Organizatora
działającego w Regionie przez Uczestników będących osobami fizycznymi, prowadzących
działalność gospodarczą

imię i nazwisko Uczestnika

adres do doręczeń

NIP

numer telefonu

Adres e-mail

nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym
dokonano
zakupu
Produktów
Promocyjnych

Nagroda lub Nagrody1

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się2 z Regulaminem akcji promocyjnej
Volex 2.0 i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Do niniejszego zgłoszenia załączam kserokopię Dowodu Zakupu.

………………………………………………..
(data)

1
2

………………….………………………………….
(czytelny podpis)

należy dokonać wyboru Nagrody zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 6 Regulaminu
niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu akcji promocyjnej Volex 2.0
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO
składanego za pośrednictwem wybranego przedstawiciela handlowego Organizatora
działającego w Regionie przez Uczestników będących osobami prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a wyposażonymi w zdolność
prawną

nazwa Uczestnika

adres siedziby
NIP
numer telefonu
Adres e-mail
nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym
dokonano
zakupu
Produktów
Promocyjnych
Nagroda lub Nagrody3
Działając w imieniu i na rzecz Uczestnika, niniejszym potwierdzam, że
zapoznałem/zapoznałam się4 z Regulaminem akcji promocyjnej Volex 2.0 i akceptuję
wszystkie jego postanowienia.
Oświadczam, że jestem upoważniony do akceptacji w imieniu Uczestnika przedłożonego mi
Regulaminu/Do niniejszego zgłoszenia załączam kopię upoważnienia5.
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator może zweryfikować posiadane przeze mnie
upoważnienie.
Do niniejszego zgłoszenia załączam kserokopię Dowodu Zakupu.

………………………………………………..
(data)

3

………………….………………………………….
(czytelny podpis)

należy dokonać wyboru Nagrody zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 6 Regulaminu
niepotrzebne skreślić
5
niepotrzebne skreślić
4

