PRZEDSIĘBIORSTWO BUCZEK

REGULAMIN AKCJI POMOCYJNEJ „MOCNE MEBLE – MY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady Akcji Promocyjnej „MOCNE MEBLE – MY” (zwanej
dalej Promocją). Osoba biorąca udział w Promocji (dalej zwana Uczestnikiem) przyjmuje do
wiadomości i akceptuje, że w danym momencie może być prowadzona więcej niż jedna Akcja.

1.2. Organizatorem Promocji, powiązanej z dystrybucją ulotek, jest Przedsiębiorstwo Buczek – Piotr
Buczek z siedzibą w Krośnie (kod: 38-400) przy ul. Okrzei 69, NIP: 684-001-26-23 (zwane dalej
Organizatorem).

1.3. Rabaty przewidziane w Promocji (w ulotce zwane bonusami) mogą być udzielane jednorazowo
przez pracowników Przedsiębiorstwa Buczek, wyłącznie na towary i usługi oferowane przez to
Przedsiębiorstwo.

2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że spełnia on wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz wypełnieniem
formularza – zgody na przetwarzanie danych osobowych, określone w punkcie 3. Formularz
przekazuje sprzedawca.

2.2. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 2.1 powyżej, może uzyskać rabat przy
zakupie towaru lub usługi za minimum 100 zł brutto w placówce Organizatora mieszczącej się przy
ulicy Okrzei 69, 38-400 Krosno. Promocja nie jest przeprowadzana w punkcie handlowym
Przedsiębiorstwa Buczek „Stara Kuźnia”, ul. Białobrzeska 3, 38-400 Krosno.
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2.3. Promocja polega na udzieleniu rabatu okazicielowi ulotki w ramach przewidzianej puli
maksymalnie 50 rabatów łącznie.

2.4. Rabaty nie łączą się, to znaczy: 1 zakup = 1 rabat. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden rabat.

2.5. Promocja obejmuje wyłącznie zakupy towarów i usług dokonywane od dnia dystrybucji ulotek,
tzn. nie dotyczy umów zawartych przed dniem dystrybucji.

2.6. Rabaty są różnej wysokości. Wysokość rabatu jest uzależniona od wartości zakupu, wg poniższej
tabeli rabatowej:

WARTOŚĆ ZAKUPU

WARTOŚĆ RABATU

100-300 ZŁ BRUTTO

5%

300-1000 ZŁ BRUTTO

10%

1000 – 5000 ZŁ BRUTTO

15%

POWYŻEJ 5000 ZŁ BRUTTO

RABAT NEGOCJOWANY INDYWIDUALNIE

2.7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest fizyczne okazanie oryginalnej ulotki „MOCNE MEBLE –
MY”, dystrybuowanej na terenie Krosna.

2.8. Rabat jest przyznawany okazicielowi ulotki. Ulotka nie jest imienna i Regulamin przewiduje
możliwość przekazywania ulotki. Uczestnictwo w Promocji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia
przez Uczestnika żadnych dodatkowych opłat.
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3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Przedsiębiorstwo Buczek – Piotr
Buczek z siedzibą w Krośnie (kod: 38-400) przy ul. Okrzei 69, NIP: 684-001-26-23. Dane osobowe
Uczestników podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie i są przetwarzane przez
administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

3.2. Podanie danych osobowych w zakresie: nazwisko, adres e-mail (opcjonalnie: numer telefonu
kontaktowego) jest konieczne do wzięcia udziału w promocji. Organizator nie przewiduje możliwości
korzystania z usług objętych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu ani anonimowo.

3.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez administratora danych osobowych na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy dla celów marketingowych.

3.4. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Uczestników w prawnie
usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych oraz w innych celach przewidzianych
przepisami prawa. przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych administratora
danych osobowych, obejmujących reklamę, badanie rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników
dla celów polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora danych osobowych
(profilowanie); Informowanie Uczestników telefonicznie (w tym poprzez SMS) lub drogą e-mailową o
nowych usługach i promocjach Organizatora.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE

4.1. Organizator jest zobowiązany do prowadzenia rejestracji zgłoszeń rabatowych w formie list
sporządzonych na papierze firmowym i udostępniania na życzenie klientów informacji o liczbie
rabatów pozostałych do końca Promocji. Informacja ta będzie udzielana wyłącznie w siedzibie firmy.

4.2. Branie udziału w Promocji w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Uczestnika
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie
ogranicza tych uprawnień.
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4.3. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać osobiście w siedzibie firmy lub
za pomocą listu poleconego, nad adres: Przedsiębiorstwo Buczek; ul. Okrzei 69, 38-400 Krosno.

4.4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację listem
poleconym, telefonicznie lub mailowo – według wskazania składającego reklamację.

4.5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym
wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę
składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 4.4 powyżej liczony jest od
dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

4.6. Udział w Promocji na wpływa na tryb reklamacji towaru/usługi przewidziany ogólnymi
przepisami prawa.

5. ZMIANY REGULAMINU

5.1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny w głównej siedzibie Organizatora oraz na stronie
buczekmeble.pl.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne
przyczyny rozumieć należy w szczególności termin zakończenia Promocji. O wszelkich zmianach
Uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail przekazany w formularzu
zgłoszeniowym lub - jeśli Promocja zostanie zakończona – informacja zostanie podana wyłącznie na
stronie internetowej Organizatora.

5.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania Uczestnikom
powiadomień o zmianach lub – w przypadku zakończenia Promocji – po upływie 1 dnia. Dokładna
data wejścia w życie zmian zostanie wskazana.
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6. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1. Promocja „MOCNE MEBLE – MY” obowiązuje od dnia ukazanie się ulotki „MOCNE MEBLE – MY”
do odwołania przez Organizatora; odwołanie następuje w momencie wyczerpania puli 50 rabatów.
Tryb odwołania akcji zgodnie z ppkt. 5.2 Regulaminu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.

7.2. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia
kierowane do Organizatora należy składać w siedzibie firmy lub formie listu poleconego na adres:
Przedsiębiorstwo Buczek – Piotr Buczek; ul. Okrzei 69, 38-400 Krosno. W przypadku jakichkolwiek
pytań lub sugestii jesteśmy dla Państwa dostępni w siedzibie firmy, w porach jej urzędowania.
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