Regulamin Promocji „Wiosenne Porządki z SINIAT”

Promocja

„Wiosenne

Porządki

z

SINIAT”

jest

przeznaczona

dla

podmiotów

gospodarczych współpracujących z Siniat Sp. z o.o., uznanych przez firmę Siniat Sp. z o.o.
za Autoryzowane Punkty Sprzedaży i zaproszonych do
Przedstawiciela Siniat

udziału w Promocji przez

Sp. z o.o. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów

dystrybuowanych przez Siniat Sp. z o.o.
I. Warunki ogólne
1. Promocja „Wiosenne Porządki z SINIAT” jest finansowana przez firmę Siniat Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Przecławska 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000046388, o kapitale zakładowym: 68.077.302,00 zł, posługującą się nadanym
jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 662-00-50-811, oraz regonem 001412101
i jest elementem strategii handlowej tego podmiotu, zwanego dalej Sponsorem Promocji.
2. Organizacja i obsługa Promocji została powierzona firmie MPL Verbum S.A. z siedzibą
w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372990, o
kapitale zakładowym 244 444,40 zł,
Identyfikacji

posługującą

się

nadanym

jej

Numerem

Podatkowej 778-12-26-405 oraz regonem 630922602, zwanej dalej

Organizatorem Promocji.
3. Promocja obejmuje zamówienia złożone w dniach od 04.04.2016 do 08.04.2016 r., które
zostaną dostarczone (zrealizowane) do 15.04.2015.
4. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej dokonuje zakupu i posiada w systemie rozliczeniowym Siniat
Sp. z o.o. numer płatnika a następnie dokonuje odsprzedaży produktów dystrybuowanych
przez Siniat Sp. z o.o. na terenie Polski. Równocześnie przystępując do Promocji spełnia
i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także wyraził chęć udziału w Promocji
u Przedstawiciela Siniat Sp. z o.o.
5. Przedstawiciel Siniat Sp. z o.o jest pracownikiem firmy Siniat Sp. z o.o., który pełni
stanowisko Doradcy Techniczno - Handlowego lub/i Doradcy Technicznego firmy SINIAT
Sp. z o.o.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji:
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest akceptacja przecz Uczestnika Promocji
niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rozpoczęciem Promocji,
dostępnego u Przedstawiciela Siniat Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora, oraz
wyrażenie zgody przez Uczestnika Promocji na wzięcie w niej udziału, jak również
spełnienie pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Promocji otrzyma od Przedstawiciela Siniat Sp. z o.o. indywidualny cennik
produktów Siniat obowiązujący w trakcie trwania Promocji.
3. W trakcie trwania Promocji Uczestnik może zakupić pakiet promocyjny. W Promocji
dostępne są 2 pakiety promocyjne do wyboru:
3.1.

Pakiet numer 1, w którego skład wchodzą produkty Siniat wypełniające
1 samochód dostawczy gdzie wartość produktów Siniat, wynosi minimum 14.000
(słownie: czternaście tysięcy) PLN netto oraz prawo do zakupu 1 nagrody
rzeczowej.

3.2.

Pakiet numer 2, w którego skład wchodzą produkty Siniat wypełniające
1 samochód dostawczy gdzie wartość produktów Siniat, wynosi minimum 18.000
(słownie: osiemnaście tysięcy) PLN netto oraz prawo do zakupu 1 nagrody
rzeczowej.

4. Uczestnik Promocji, który jednorazowo zakupi przynajmniej 6 (sześć) pakietów
promocyjnych numer 1 lub przynajmniej 5 (pięć) pakietów promocyjnych numer 2, ma
prawo do zamiany odpowiednio sześciu (przy zakupie pakietów numer 1) lub pięciu (przy
zakupie pakietów numer 2) nagród na jedną nagrodę specjalną. Nagrodą specjalną jest
prawo do zakupu 1 sztuki urządzenia ciśnieniowego KARCHER lub 1 sztuki robota
odkurzającego IROBOT za symboliczne 1 zł netto.
5. Do obliczenia wartości minimalnej produktów Siniat, wchodzących w skład pakietów
promocyjnych przyjmuje się wartość wskazaną na fakturze wystawionej przez Sponsora
Promocji uczestnikowi Promocji.
6. Uczestnik Promocji może zamówić produkty Siniat w dowolnej konfiguracji : płyta, gipsy
szpachlowe (bez produktów Unigyp, tynku Supra L, kleju NIDA Typ T) i akcesoria (nie
dotyczy zakupów profili metalowych NIDA, UNIGYP, UAR i UA do systemów g-k).
W każdym zamawianym pakiecie (Pakiet 1 oraz Pakiet 2) muszą zostać zamówione min.
2 palety gipsów szpachlowych biorących udział w promocji.
7. Promocja dotyczy wyłącznie bieżących dostaw na magazyn, nie dotyczy dostaw na
inwestycje realizowanych na podstawie specjalnych warunków obiektowych.

8. Zamówienie powinno być tak skonfigurowane pod względem objętościowym i wagowym,
aby możliwe było dostarczenie jednym środkiem transportu (TIR).
9. Ilość pakietów promocyjnych, łącznie numer 1 i numer 2 jest ograniczona do 80 sztuk,
a liczba nagród specjalnych do 10 sztuk . Decyduje kolejność złożenia zamówienia w
BOK Sponsora.
10. W skład każdego pakietu wchodzi prawo do zakupu za symboliczne 1 zł netto 1 nagrody
rzeczowej.
11. W Promocji jest dostępnych 6 rodzajów nagród rzeczowych do wyboru przez uczestnika
Promocji.
12. Nagrodami rzeczowymi są:
12.1.

Do wyboru przy zakupie pakietu numer 1:

12.1.1. Nagroda A.1. Dmuchawa - odkurzacz do liści MAKITA,
12.1.2. Nagroda A.2. Nożyce do żywopłotu i krzewów MAKITA,
12.2.

Do wyboru przy zakupie pakietu numer 2:

12.2.1. Nagroda B.1. Spalinowa pilarka łańcuchowa MAKITA,
12.2.2. Nagroda B.2. Rozdrabniacz do gałęzi STIGA,
12.3.

Nagroda specjalna:

12.3.1. Nagroda C.1. Urządzenie ciśnieniowe KARCHER,
12.3.2. Nagroda C.2. Robot odkurzający IROBOT.
13. Uczestnik Promocji składając

zamówienie na pakiet promocyjny w BOK Sponsora

dokonuje wyboru nagrody rzeczowej, oznaczając swój wybór adnotacją na zamówieniu
o treści:
13.1.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda A.1.:
Dmuchawa - odkurzacz do liści MAKITA,

13.2.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda A.2.:
Nożyce do żywopłotu i krzewów MAKITA,

13.3.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda B.1.:
Spalinowa pilarka łańcuchowa MAKITA,

13.4.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda B.2.:
Rozdrabniacz do gałęzi STIGA,

13.5.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda specjalna C.1.:
Urządzenie ciśnieniowe KARCHER,

13.6.

„Wiosenne Porządki z SINIAT” - Nagroda specjalna C.2.:
Robot odkurzający IROBOT.

14. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do podania danych umożliwiających przesłanie
nagrody: imię, nazwisko oraz adres dostawy.
15. Nieprawidłowe oznaczenie wyboru nagrody lub podanie nieprawidłowych danych
adresowych może spowodować wydanie niewłaściwej nagrody lub przesłanie jej pod
niewłaściwy adres i nie jest podstawą do reklamacji.
16. Zamówienie na Nagrodę należy złożyć w BOK.
17. Podanie przez Uczestnika Promocji danych osobowych oraz adresu dostawy Nagrody
jest dobrowolne, ale konieczne do jej zamówienia, zakupu i odbioru.
18. Zamówiona Nagroda rzeczowa zostanie dostarczona do Uczestnika, wskazanego jako
zamawiający nagrodę wraz z dokumentem sprzedaży, w terminie 14 dni roboczych od dnia
dostawy zamówienia. Nagroda rzeczowa będąca częścią pakietu promocyjnego zostanie
dostarczona przez Przedstawiciela Siniat Sp. z o.o. lub organizatora Promocji za
pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
19. Nagrody rzeczowe są sprzedawane Uczestnikom za 1 zł netto (jeden złoty netto).
20. Uczestnik Promocji nie może przenosić prawa do odbioru Nagrody na osoby trzecie.
21. Nagroda rzeczowa nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
22. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości
wartości przysługującej mu Nagrody.
III. Składanie i rozpatrywanie reklamacji
1.

Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 10
dni roboczych od daty otrzymania Nagrody.

2.

Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Promocji: MPL Verbum
SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej:
biuro@verbum.com.pl.

3.

O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data
otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.

4.

Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Uczestnik Promocji, który otrzymał Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji,
zobowiązany jest:

-

odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie zupełnym i w oryginalnym opakowaniu do
Siedziby Organizatora,

-

dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody protokół reklamacyjny z podpisem kuriera.
W przypadku ujawnienie się przy odbiorze Nagrody widocznego uszkodzenia Nagrody
lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki.

6.

Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Promocji Nagród rozpatrywane są przez
Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora

w przedmiocie

reklamacji są ostateczne.
7.

Reklamacji nie podlegają produkty:

-

eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie
konserwowane,

-

z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Promocji.

8.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do
Uczestnika Promocji na jego koszt.

9.

Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację
w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty
otrzymania towaru reklamowanego. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się podjęcie
decyzji przez Organizatora, czy postanawia uwzględnić reklamację i w jaki sposób, czy
też odmówić uwzględnienia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji dostawa naprawionego lub wymienionego produktu odbywa się w terminie,
wskazanym w pkt 14 poniżej.

10. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać - naprawy
wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
11. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem.
12. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Promocji,
zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony
produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Promocji wraz z najbliższym zamówieniem,
bądź w przypadku braku zamówienia lub zakończenia okresu trwania Promocji –
w terminie 15 dni roboczych, liczonym od dnia uznania reklamacji.
14. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu
obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora
zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną producenta
należy w pierwszej kolejności zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres
znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.
IV. Postanowienia końcowe

1.

Każdy z Uczestników Promocji może w dowolnym momencie zrezygnować z
uczestnictwa składając pisemne oświadczenie o rezygnacji u Przedstawiciela Siniat Sp.
z o.o.

2.

Uczestnik Promocji oświadcza, iż przed przystąpieniem do Promocji zapoznał się z
treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia
określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji.

3.

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji zawartych w Formularzu
Zgłoszeniowym jest Organizator w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym
umożliwienia uczestnictwa w Promocji zgodnie z przedstawionymi w niniejszym
Regulaminie warunkami udziału, przekazania Nagród, a także w celach rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.

5.

Dane osobowe Uczestników Promocji, za wyrażoną przez nich dobrowolną zgodą,
mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji działań
marketingowych i promocyjnych Sponsora.

6.

W przypadku wyrażenia przez Uczestników Promocji dodatkowej dobrowolnej zgody na
otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Sponsor może przesyłać takie
informacje.

7.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji na warunkach opisanych w niniejszym
Regulaminie.

8.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio
wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub
przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, przesyłając na adres Organizatora.

9.

Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez
Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Promocji.

10. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu
dostępne są u Przedstawicieli Sponsora oraz w siedzibie Organizatora.
11. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści
Regulaminu i Nagród, przy czym ewentualne zmiany nie mogą być niekorzystne dla

Uczestników. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Promocji Uczestnicy
zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
12. Wszelkie informacje dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
14. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie
właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
15. Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres Organizatora.
16. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem
obowiązku powiadomienia Uczestników Promocji.

