REGULAMIN AKCJI - „Praktyczna i piękna promocja” (dalej jako: „Regulamin”)
I.

ZASADY OGÓLNE
Organizatorem promocji w ramach sprzedaży premiowanej, pod nazwą „Praktyczna i
piękna promocja” (dalej jako: „Promocja”) jest spółka DECORA S.A. z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej, przy ul. Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000224559,
REGON: 630247715, NIP: 7861000577 (dalej jako: „Organizator”).
1. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia
31.09.2019 r. przy czym nie dłużej niż do wyczerpania nagród określonych w pkt. II
3 a. lub b. poniżej, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia
czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Ewentualna informacja o zmianie
okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.arbiton.pl/promocja
2. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski, w punktach sprzedaży produktów
określonych w II pkt 1 Regulaminu.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
4. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów
indywidualnych), będących konsumentami w rozumieniu prawa polskiego,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie
warunki uczestnictwa, określone w Regulaminie (dalej jako: „Uczestnicy”). W
Promocji nie mogą brać udziału pracownicy bądź współpracownicy punktów
sprzedaży.
5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od
momentu przystąpienia do Promocji, tj. rejestracji i przesłania wypełnionego
formularza za pośrednictwem strony internetowej. Formularz jest dostępny na
stronie internetowej www.arbiton.pl/promocja
6. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także
zwiększenie sprzedaży tych produktów.
7. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do
rynku podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom z
oferty Organizatora (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki
udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób
uzależnione od ilości produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Promocji
zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

II.

CHARAKTER PROMOCJI
1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie, który w czasie jej trwania i przed wyczerpaniem zapasów
kupi jednorazowo produkt podłóg marki Arbiton z kolekcji Amaron i Liberal wraz z
akcesoriami (dowolną listwą Arbiton oraz podkładem Multiprotec LVT) – (dalej
„Produkty”) w ilości:
a. powyżej 100 m2 (i odpowiadającą ilością podkładu Multiprotec LVT);
b. powyżej 25 m2 (i odpowiadającą ilością podkładu Multiprotec LVT)
otrzyma nagrodę wskazaną w punkcie II.3.a) Regulaminu.
2. Warunkiem uzyskania ww. nagrody jest dokonanie rejestracji i wypełnienia
formularza, a także przekazanie Organizatorowi dowodu zakupu Produktów w

III.

ilości wskazanej w punkcie II. 1. powyżej, poprzez przesłanie dokumentów zakupu,
tj. faktury VAT lub rachunku, zgodnie z zasadami określonymi w III Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika przedłożenia oryginału
ww. dowodów zakupu Produktów.
3. Nagrodami w Promocji są:
a. przy zakupie podłogi, o której mowa w II. pkt 1a.: odkurzacz automatyczny
(dalej jako: "Nagrody” lub z osobna „Nagroda”). Wartość nagrody to ok.
1800 zł, którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
b. przy zakupie podłogi, o której mowa w II. pkt 1b.: Zestaw SprayMop +
SprayMax (dalej jako: "Nagrody” lub z osobna „Nagroda”). Wartość nagrody
to ok. 130 zł, którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
4. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu Uczestnikowi, który
spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, w okresie obowiązywania
Promocji i przed wyczerpaniem zapasów. Decyduje moment wpływu zgłoszenia do
Organizatora.
5. Po uzyskaniu Nagrody Uczestnik jest uprawniony do dalszego udziału w Promocji i
uzyskiwania kolejnych Nagród. Kolejny dowód zakupu Produktów (tj. faktura VAT
lub rachunek) w ilości przewidzianej w II. pkt 1 upoważnia Uczestnika do uzyskania
kolejnej Nagrody.
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien zakupić w czasie trwania Promocji
Produkty w ilości wskazanej w punkcie II.1 Regulaminu, a następnie dokonać
rejestracji. Celem dokonania rejestracji zakupu, Uczestnik wypełnia formularz
zawierający następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr paragonu/faktury,
datę zakupu, punkt sprzedaży, uzupełnia captche i przekazuje go Organizatorowi
poprzez akceptację, za pośrednictwem strony internetowej: www.promo.arbiton.pl
(dalej „Strona”), najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.
3. Tylko prawidłowo wypełniony i przesłany formularz, udostępniony na Stronie, w
nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust.2 powyżej, zostanie zaakceptowany
przez Organizatora. Rejestracja i wypełnienie formularza za pośrednictwem Strony
przez Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad Promocji.
4. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora bezpośrednio na adres wskazany w
formularzu. W przypadku podania przez Uczestnika większej ilości adresów – na
adres korespondencyjny. Organizator zobowiązuje się do wydania Nagrody w
terminie odpowiadającym dostępności w magazynie centralnym Organizatora.
Organizator nie odpowiada za niemożność dostarczenia Nagrody w sytuacji, gdy w
formularzu podano błędne lub nieaktualne dane.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ich ekwiwalent
wypłacany w gotówce.
6. Uczestnik nie może przekazać prawa do uzyskania Nagrody osobie trzeciej.
7. Jeśli Uczestnik odmawia przyjęcia Nagrody, Nagroda przepada i pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, płatnikiem
podatku jest Organizator.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą być składane w formie
pisemnej na adres Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub
wysyłane mailem na adres: marketing@decora.pl .
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w
terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, listem poleconym na adres podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.arbiton.pl/promocja.
Regulamin sporządzono 22.07.2019 r.
Załączniki wskazane w treści Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej
www.promoc.arbiton.pl zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników
Promocji. Przekazanie dokumentu zakupu i jego wymiana na Nagrodę po
wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację przez
Uczestnika.
Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego
Regulaminu.
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”. Dane osobowe Uczestników
Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu:
a. realizacji Promocji,
b. doręczenia nagrody,
c. celów marketingowych oraz celów realizacji i koordynacji projektów
prowadzonych przez Organizatora Konkursu (jeśli Uczestnik wyrazi
dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora Promocji. Każdy Uczestnik
Promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest
Organizator.
Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, oznacza akceptację warunków udziału w Promocji oraz zakresu i celu
przetwarzanych danych osobowych Uczestnika.

10. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie i po Promocji, rozstrzygane będą
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
12. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1.08.2019 r.

