REGULAMIN akcji promocyjnej
„Śniadanie z Instalatorami”

1.

§ 1.
Definicje
Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną
„Śniadanie z Instalatorami” organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie.

2.

Organizator - GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, 02-676
Warszawa, Polska, 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.

3.

Koordynator – Studio Apla Krzysztof Flajszer, Patrycja Kentzer-Sikorska, Dariusz Nowak
spółka cywilna, z siedzibą w Poznaniu (60-602), przy ul. Klin 17/2, wykonujące
w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej,
w szczególności wysyłkę nagród oraz obsługę reklamacji.

4.

Zestaw startowy – Dokładnie określone produkty GEBERIT Volex, wchodzące w skład
zestawu. Produkty GEBERIT VOLEX składające się na Zestaw startowy przedstawia
Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
instalacji budowlanych, w tym sanitarnych, wodnych i innych podobnych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
biorąca udział w Akcji promocyjnej, która zapoznała się z treścią niniejszego
Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim
określone.

6.

Punkt Sprzedaży – punkt handlowy partnera Organizatora…. (zgodnie z listą eventów
zamieszczoną na stronie www.geberit.pl).

7.

Dzień Akcji promocyjnej – dzień organizacji Akcji promocyjnej w Punkcie Sprzedaży,
tj….. (zgodnie z listą eventów zamieszczoną na stronie www.geberit.pl).

8.

Prezentacja – prezentacja systemu GEBERIT Volex, która zostanie przeprowadzona w
Dniu Akcji promocyjnej, w Punkcie Sprzedaży.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Akcji
promocyjnej, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji promocyjnej i jej warunkach oraz
sposób składania reklamacji związanych z Akcją promocyjną.

2.2. W dniu trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w Punkcie
Sprzedaży oraz w siedzibie Koordynatora.
2.3. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani
przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz Punktu Sprzedaży, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. 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.
2.4. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie możliwość pobierania pisemnych
oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania warunków, o których mowa w punkcie
2.3. powyżej. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Uczestnika na żądanie
Organizatora oraz Koordynatora uniemożliwia Uczestnikowi uzyskanie nagród, o których
mowa w § 4 poniżej.
2.5. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby
zainteresowanej.
§ 3.
CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
3.1. Akcja promocyjna odbędzie się w Dniu Akcji promocyjnej. Akcja promocyjna będzie
mogła ulec wcześniejszemu zakończeniu w razie wyczerpania zapasów nagród określonych w
§ 4 poniżej. Liczba nagród, o których mowa w § 4 jest ograniczona.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli
zmiany te są korzystne dla Uczestników (nie mogą one negatywnie wpłynąć na uprawnienia
wynikające z Regulaminu).W takim przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie
zamieszczona w miejscach określonych w § 2 ust. 2.2. Regulaminu.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji
promocyjnej lub zmiany zasad jej prowadzenia, jeżeli w prawie polskim zostaną
wprowadzone zmiany zakazujące lub ograniczające przeprowadzanie akcji promocyjnych
tego rodzaju. W takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona w miejscach
określonych w § 2 ust. 2.2. Regulaminu.
§ 4.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
4.1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Akcji promocyjnej może się odbyć na każdy z poniżej
opisanych sposobów.
4.2. Uczestnik uczestniczący w Prezentacji otrzyma voucher na śniadanie organizowane w
Punkcie Sprzedaży oraz dodatkowo drobny upominek.
4.3. Uczestnik, który w Dniu Akcji promocyjnej, w Punkcie Sprzedaży zakupi dowolne
produkty pochodzące od Organizatora za kwotę równą lub większą niż 200,00 zł (słownie:
dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100) netto otrzyma jednorazowo upominek w postaci

rękawic roboczych. Upominek będzie wydawany bezpośrednio po dokonaniu zakupów w
wyznaczonym miejscu w ramach Punktu Sprzedaży.
4.4. Uczestnik, który w Dniu Akcji promocyjnej, w Punkcie Sprzedaży zakupi produkty
GEBERIT Volex za dowolną kwotę będzie uprawniony do otrzymania bonów Sodexo w
wysokości 15% wartości dokonanych zakupów netto produktów GEBERIT Volex, pod
warunkiem dokonania rejestracji tego zakupu w Dniu Akcji promocyjnej w sposób określony
w ust. 4.6.
4.5. Niezależnie od bonów Sodexo, o których mowa w ust. 4.4. powyżej trzech pierwszych
Uczestników, którzy w Dniu Akcji promocyjnej, w Punkcie Sprzedaży zakupią Zestaw startowy
otrzyma nieodpłatnie mobilny warsztat marki Stanley o około wartości 600 zł (słownie:
sześćset złotych 00/100) netto.
4.6. Rejestracja zakupów, o których mowa w ust. 4.4. powyżej będzie możliwa poprzez
zgłoszenie przez Uczestnika dokonanego zakupu do rejestracji w wyznaczonym do tego
miejscu w ramach Punktu Sprzedaży. W ramach zgłoszenia Uczestnik będzie zobowiązany
udostępnić dowód zakupu zawierający informację o nabytych produktach w celu wykonania
jego kopii lub skanu oraz podać następujące swoje dane:
- imię i nazwisko i nazwa firmy,
- NIP,
- adres do doręczeń,
- potwierdzenie, że w Punkcie Sprzedaży, dokonano zakupu produktów, o których mowa
w ust. 4.4.
Formularz rejestracyjny stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wraz z wypełnieniem
powyższych warunków Uczestnik będzie również zobowiązany zaakceptować postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4.7. W przypadku zwrotu przez Uczestnika zakupionych produktów, o których mowa w ust.
4.3., 4.4. i 4.5. powyżej w terminie, w którym Punkt Sprzedaży przewiduje możliwość zwrotu
produktów niezależnie od przyczyny zwrotu Uczestnik, który otrzymał nagrody od
Organizatora zgodnie z powyższymi postanowieniami obowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz zwrotu otrzymanych nagród.
4.8. Zakup produktów GEBERIT Volex w innym dniu niż Dzień Akcji promocyjnej nie jest
uwzględniany w ramach Akcji promocyjnej oraz dokonanie rejestracji produktów GEBERIT
Volex w innym dniu niż Dzień Akcji promocyjnej nie jest możliwe w ramach Akcji
promocyjnej.
4.9. W przypadku uzyskania któregokolwiek ze świadczeń opisanych powyżej, przez
Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wartość
świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
§ 5.
REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w formie
pisemnej w terminie 14 dni od Dnia Akcji promocyjnej.
5.2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Koordynatora: Studio Apla
ul. Klin 17/2, 60-602 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@studioapla.pl.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny
adres oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.
5.3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że
niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy. O dacie nadania reklamacji decyduje data
stempla pocztowego.
5.4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych (dni tygodnia od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowany zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
5.5. 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.
§ 6.
DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów
prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych
Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami.
6.2. 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.
6.3. Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Akcji promocyjnej.
6.4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe pozyskane w toku
Akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
6.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich
poprawiania.

6.6. Za odrębnymi zgodami wyrażonymi przez Uczestnika Organizatorowi przysługiwać
będzie prawo przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych oraz
prawo do przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
7.2. Niniejsza 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 o grach hazardowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).
7.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7.4. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją promocyjną
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Załącznik nr 1
ZESTAW STARTOWY VOLEX
l.p.

nr artykułu

1

618.010.00.1

2

j.m.

ilość w zestawie

Złączka Geberit Volex d16

szt

5

618.011.00.1

Złączka Geberit Volex d20

szt

5

3

618.012.00.1

Złączka Geberit Volex d26

szt

5

4

618.031.00.1

Redukcja Geberit Volex d20-16

szt

10

5

618.032.00.1

Redukcja Geberit Volex d26-16

szt

5

6

618.043.00.1

Redukcja Geberit Volex d26-20

szt

5

7

618.070.00.1

Kolano Geberit Volex 90st. d16

szt

10

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

618.071.00.1

Kolano Geberit Volex 90st. d20

10

618.072.00.1
618.090.00.1
618.091.00.1
618.092.00.1
618.121.00.1
618.122.00.1
618.111.00.1
618.102.00.1
618.112.00.1
618.101.00.1
618.141.00.1
618.131.00.1
618.132.00.1
618.142.00.1
618.152.00.1
618.162.00.1
618.350.00.1
618.341.00.1
618.342.00.1

Kolano Geberit Volex 90st. d26
Trójnik Geberit Volex d16-16-16
Trójnik Geberit Volex d20-20-20
Trójnik Geberit Volex d26-26-26
Trójnik Geberit Volex d16-20-16
Trójnik Geberit Volex d20-26-20
Trójnik Geberit Volex d20-16-20
Trójnik Geberit Volex d26-16-26
Trójnik Geberit Volex d26-20-26
Trójnik Geberit Volex d20-16-16
Trójnik Geberit Volex d26-20-20
Trójnik Geberit Volex d20-20-16
Trójnik Geberit Volex d26-26-16
Trójnik Geberit Volex d26-26-20
Trójnik Geberit Volex d26-16-20
Trójnik Geberit Volex d26-20-16
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d16-R1/2
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d20-R1/2
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d26-R3/4
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d16Rp1/2
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d20Rp1/2

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

28
29

618.280.00.1
618.281.00.1

nazwa

szt
szt

5
10
10
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
10
5

Załącznik nr 2
Formularz rejestracyjny Uczestnika
Wypełniony i złożony w dniu 15 maja 2017 roku w Punkcie Sprzedaży Instalbud Janosz sp. z
o.o. oddział w Piekarach Śląskich przy ul. Zakładowej 5, gdzie został dokonany zakup
produktów
przez .............................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz nazwa firmy)
……................................................................................................................................
(NIP)
……................................................................................................................................
(adres do doręczeń)
……................................................................................................................................
(adres e-mail – uzupełnienie fakultatywne w przypadku akceptacji informacji handlowych)
Załączam kopię dowodu zakupu numer: __________________________________________
Oświadczam, że:



zapoznałam/em się z Regulaminem Akcji Promocyjnej „Śniadanie z Instalatorami”
(zwanym dalej: „Regulaminem”) wraz z załącznikami do Regulaminu oraz akceptuję
jego postanowienia1,
Potwierdzam odbiór następujących Nagród: _______________________________________
___________________________________________________________________________




wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu
przekazywania mi przez Organizatora ogólnych jak i spersonalizowanych materiałów i
informacji marketingowych związanych z produktami Organizatora i towarzyszącymi
im usługami2,
wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Organizatora materiałów i informacji
marketingowych związanych z produktami Organizatora i towarzyszącymi im
usługami drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres email3.

_____________________________
(podpis)
Złożenie oświadczenia o tej treści jest obowiązkowe.
Złożenie oświadczenia o tej treści jest fakultatywne.
3 Złożenie oświadczenia o tej treści jest fakultatywne.
1
2

