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REGULAMIN PROGRAMU AKCJI
SPRZEDAŻY
„NA HASŁO WINDA ”
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.
2. Promocja – akcja sprzedażowa, której zasady określa Regulamin.
3. Organizator - P.H. Bysewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy
ul. Trakt św. Wojciecha 57, 80-043 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku ul. Piekarnicza 10; 80-126 Gdańsk
pod numerem 0000113396, NIP: 583-10-22-202,
4. Towary– sprzedawane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
Organizatora materiały budowlane tj. przede wszystkim okna DRUTEX i dodatki wraz z
usługą.
5. Uczestnik – osoba fizyczna nabywająca Towary na własny rachunek.
§ 2 Reguły Promocji
1. Regulamin zawiera całość zasad, regulujących powstanie uprawnienia Uczestnika do
uzyskania nagrody.
2. Jeżeli Uczestnik dokona nabycia Towarów miedzy 1.07 a 31.08.2017 r za kwotę:
1) powyżej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100) brutto, oraz przy
podpisywaniu zamówienia pod hasło WINDA otrzyma on nagrodę MYJKĘ DO
OKIEN VILEDA - pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika pozostałych
wymagań określonych Regulaminem.
3. Kwota nabycia w rozumieniu Regulaminu to suma wszystkich cen brutto określonych na
umowach sprzedaży Towarów, zawieranych pomiędzy Uczestnikiem - kupującym a
Organizatorem w okresie trwania Programu, tj. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia
2017 r. Wartość sprzedaży liczy się wedle kwot i ilości wynikających z wystawionych w
związku ze sprzedażą fakturach VAT detalicznych/paragonach. Do kwoty nabycia nie
wlicza się cen brutto tych Towarów, które Uczestnik zwrócił do Organizatora z uwagi na
zmianę zawartej umowy sprzedaży.
4. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania nagrody wynikającej z podpisanej umowy
zakupu/wymiany stolarki otworowej oraz dodatków tj. wyposażenia okien w rolety
wewnętrzne, moskitiery itp.
5. Nagroda przysługująca Uczestnikowi zostanie mu wydana w wybranym przez niego
momencie, tj będzie do odebrania w salonie sprzedaży nie wcześniej jednak niż po
uzyskaniu przez niego uprawnienia do żądania danej nagrody tj po zakończeniu montażu/
odbiorze stolarki i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej usługi.
6. W przypadku niedostępności danej nagrody w dniu, w którym miało nastąpić jej wydanie,
Organizator wyda uczestnikowi nagrodę o takiej samej wartości lub takiego samego
gatunku.
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7. Dodatkowo, aby uzyskać nagrodę Uczestnik musi:
1) nie być w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek wierzytelności względem Organizatora;
2) spełnić w terminie wszystkie świadczenia Uczestnika, jako kupującego,
wynikających z zawarcia umów sprzedaży,
8. Nagroda będzie sprzedana za 0,01 zł na oddzielnej fakturze z opisem „dotyczy promocji
za zakupy z faktury/paragonu nr. …….”
§ 3 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane wyłącznie na piśmie, listem
poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 14.09.2017 r. (decyduje data
wpływu do Organizatora). Reklamacje doręczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternaście) dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie
poinformowany o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie,
wstrzymania Programu, jego przedłużenia lub zawieszenia na czas określony.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie materiały
reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie
www.salonyokien.pl.
Organizator oświadcza, iż z uwagi na konieczność spełnienia obowiązków ciążących na nim
z tytułu organizacji Programu, będzie on przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator będzie
administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Programu.
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