REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
WYBIERAM INNOWACJE III

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy regulamin, dalej jako Regulamin, określa warunki na jakich przeprowadzona jest sprzedaż
premiowa pod nazwą Wybieram innowacje III, dalej jako Sprzedaż premiowa.
§ 2.
Organizatorem Sprzedaży premiowej jest Domel Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 4, 18400 Łomża, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000034621, przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON
450165416, NIP 718-14-40-863 (dalej: Organizator).
§ 3.
Sprzedażą premiową objęte są następujące produkty:
Okna wyprodukowane przez Domel Sp. z o.o. w systemie QUADRO oraz VECTOR, dalej: Produkt.
§ 4.
Sprzedaż premiowa trwa od 30 grudnia 2017 r. godz. 00:01 do wyczerpania nagród. Liczba nagród
w Sprzedaży premiowej jest ograniczona i wynosi 30 nagród. W przypadku gdy liczba zgłoszeń
przewyższy przewidzianą liczbę nagród decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia,
a w przypadku zgłoszeń dokonanych w tej samej dacie, godzina otrzymania zgłoszenia. Organizator
poinformuje na stronie internetowej promocja.domel.pl o wyczerpaniu puli nagród.
§ 5.
Sprzedaż premiowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowych
oferujących produkty Organizatora.
ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ:
§6
1. Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może być pełnoletnia osoba fizyczna, która nabywa
Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
2. Z udziału w Sprzedaży premiowej wyklucza się:
a) osoby będące pracownikami Organizatora,
b) członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt a).
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w punkcie b) powyżej, rozumie się
współmałżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia z pracownikiem Organizatora.
3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Sprzedaży premiowej tylko jedną nagrodę.

§7
Celem wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej należy:
1) Zakupić (zamówić i opłacić) jednorazowo (w ramach jednego zamówienia) co najmniej 10
sztuk Produktów o wartości nie mniejszej niż 12.000,00 zł netto ;
2) Przesłać za pośrednictwem strony internetowej: promocja.domel.pl prawidłowo wypełniony
formularz zgłoszeniowy nazwany Zarejestruj zakup okien zamieszczony na stronie
internetowej promocja.domel.pl (dalej jako Formularz) wraz z dołączonym czytelnym skanem
dowodu zakupu Produktów w jednym z punktów handlowych lub umowy na zakup stolarki.
Przez prawidłowo wypełniony Formularz należy rozumieć Formularz wypełniony czytelnie we
wszystkich polach.

NAGRODY
§8
1. Nagrodami w Sprzedaży premiowej są urządzania do mycia okien KARCHER WV 2 Plus.
Wartość jednostkowa nagrody wynosi 175,99 złotych.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako Ustawa).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy wolne od podatku są nagrody związane ze sprzedażą
premiową, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł.
3. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Nagrody zostaną wydane uczestnikom spełniającym warunki, o których mowa w § 7
w terminie 14 dni od przesłania przez uczestnika Formularza.
5. Nagroda zostanie przesłana uczestnikowi za pośrednictwem kuriera GLS na adres podany
w Formularzu (chyba, że po złożeniu Formularza uczestnik poda inny adres) na koszt
Organizatora lub na prośbę uczestnika przekazana do punktu sprzedaży. Organizator podejmie
jedną próbę doręczenia przyznanej danemu Uczestnikowi nagrody. Dostarczone za
pośrednictwem kuriera GLS, a nieodebrane pod ww. adresem nagrody zostaną zdeponowane
przez Organizatora w siedzibie Organizatora, skąd nagrodzeni uczestnicy będą mogli je
odebrać do chwili przedawnienia przysługujących im z tego tytułu roszczeń.
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej powinny zostać złożone nie później, niż w ciągu 14
dni od wystąpienia przyczyny reklamacji oraz powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego
reklamację, dane teleadresowe.
2. Wszelkie reklamacje uprzejmie prosimy kierować do Organizatora:
a) adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 4
b) nr telefonu: 532-856-750
c) e-mail: marketing@domel.pl
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.promocja.domel.pl
2. Uczestnik Sprzedaży premiowej przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Sprzedaży premiowej jest
Organizator, tj. Domel Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000034621, przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS,
REGON 450165416, NIP 718-14-40-863;
2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych
w celu przeprowadzenia Sprzedaży premiowej, w tym doręczenia nagrody oraz
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego; przetwarzanie danych osobowych
obejmować będzie jedynie dane osobowe podane przez uczestnika w Formularzu lub
dane zmienione przez uczestnika po przesłaniu Formularza;
3) ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia;
4) udostępnienie jego danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
sprzedaży premiowej;
3. Uczestnik, którego dane osobowe uległy zmianie po przesłaniu do Organizatora Formularza
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o takiej zmianie oraz do
podania nowych aktualnych danych.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

