REGULAMIN PROMOCJI „Roto zawsze z Dekarzem 2020”
§1
Postanowienia ogólne
1.1.

Organizator Promocji [Organizator]:
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie (ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033255.

1.2.

Promocja:
Akcja promocyjna pod nazwą „Roto zawsze z Dekarzem 2020”, promująca określone produkty oraz świadomość marki Organizatora Promocji wśród
przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej montują okna dachowe: RotoQ-4 P5 WD lub wybrane okna
Roto Designo z Termo-blokiem WD (R79 WD, R6 WD, R8 WD).

1.3.

Uczestnik Promocji [Uczestnik]:
Przedsiębiorca (tj. osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej montuje okna RotoQ-4 P5 WD lub Roto Designo z Term o-blokiem WD (R79 WD, R6 WD, R8 WD), i który w czasie trwania Promocji
spełni Warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem.
§2
Warunki Promocji

2.1.

Przedsiębiorca, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej montuje okna RotoQ-4 P5 WD lub Roto Designo z Termo-blokiem
WD (R79 WD, R6 WD, R8 WD), i który w czasie trwania Promocji przedstawi Organizatorowi Promocji - z zachowaniem warunków określonych
niniejszym paragrafem – 5, 10, 15 lub 20 instrukcji montażowych dla okien RotoQ-4 P5 WD i/lub Roto Designo z Termo-blokiem WD (R79 WD, R6 WD,
R8 WD), uprawniony będzie do otrzymania nagrody (z zastrzeżeniem § 5 pkt 5.4. Regulaminu, dalej zwanej: „Nagrodą”), w postaci:
a.

w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 5 sztuk – Zestaw Bitów Shockwave firmy Milwaukee – 1
szt. [w kasecie : 32 szt. bitów].

b.

w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 10 sztuk – Spodnie dakarskie z workami kieszeniowymi
w kolorze czarno-szarym [1 szt.], których rozmiar należy określić w Formularzu wysłania instrukcji i przekazać Przedstawicielowi HandlowoTechnicznemu Organizatora Promocji. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany zadeklarowanego rozmiaru spodni.

c.

w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 15 sztuk – Torba Dekarska [1 szt.].

d.

w przypadku przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych w liczbie 20 sztuk - Kamizelka Dekarska firmy Snickers [1 szt.],
której rozmiar należy określić w Formularzu wysłania instrukcji i przekazać Przedstawicielowi Handlowo-Technicznemu Organizatora.
Organizator zastrzega brak możliwości wymiany zadeklarowanego rozmiaru kamizelki.

2.2.

Celem przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych, przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszego paragrafu, zgłasza się
do Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora Promocji i przekazuje mu instrukcje montażowe. Potwierdzeniem odbioru przez
Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora Promocji od w/w przedsiębiorcy instrukcji montażowych jest podpisany przez obie strony w
dwóch egzemplarzach „Formularz wysłania instrukcji” (wraz z podpisanym załącznikiem do tego formularza w postaci zgody na przetwarzanie danych
osobowych wraz z oświadczeniem dotyczącym obowiązku informacyjnego), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeden egzemplarz
formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedstawiciel Handlowy odbierający instrukcje montażowe od przedsiębiorcy, pozostawia temu
przedsiębiorcy jako pokwitowanie odbioru tych instrukcji. Odbiór instrukcji montażowych przez Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora
Promocji od przedsiębiorcy jest możliwy wyłącznie po podpisaniu przez tego przedsiębiorcę „Formularza wysłania instrukcji” wraz z załącznikiem do
w/w formularza.

2.3.

Za datę przedstawienia Organizatorowi Promocji instrukcji montażowych dla okien RotoQ4 P5 WD lub Roto Designo z Termo- blokiem WD (R79 WD,
R6 WD, R8 WD) uważa się datę podpisania „Formularza wysłania instrukcji”, o którym mowa w pkt 2.2. niniejszego paragrafu (wraz z załącznikiem do
tego formularza).

2.4.

Uczestnik Promocji może otrzymać w ramach Promocji maksymalnie 30 [szt.] Nagród.

2.5

Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Promocji Uczestnik może otrzymać inną Nagrodę, niż ta, która wynikałaby z pkt 2.1. niniejszego paragrafu.
Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku wyczerpania się zapasów [w odniesieniu do danych Nagród]. W takim
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przypadku Uczestnik otrzyma Nagrodę – z puli aktualnych Nagród dostępnych w Promocji – za tę samą lub podobną wartość pieniężną, określoną w
protokole przekazania Nagrody [Załącznik nr 2 do Regulaminu].
2.6

Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Promocji może ogłosić nową listę Nagród, do których otrzymywania uprawnieni będą Uczestnicy Promocji.
Zmiana dokonywana będzie stosownie do § 5 pkt 5.3. Regulaminu.
§3
Czas trwania Promocji:

3.1.

Promocja trwa od 01 czerwca do 16 października 2020 r.
§4
Przekazanie Nagrody

4.1.

Przekazanie Nagrody Uczestnikowi Promocji nastąpi przez Przedstawiciela Handlowo-Technicznego Organizatora Promocji, najpóźniej w terminie 30
dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. Za datę przekazania Nagrody Uczestnikowi Promocji uważa się datę podpisania przez Przedstawiciela
Handlowo-Technicznego Organizatora Promocji oraz Uczestnika Promocji Protokołu Przekazania Nagrody, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

4.2.

Obowiązek zadeklarowania dochodu w związku z udziałem w Promocji i rozliczenia podatku dochodowego spoczywa po stronie Uczestnika Promocji
jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub podatku dochodowego od
osób fizycznych.
§5
Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać w wyniku Promocji, będą rozstrzygane przez Organizatora Promocji, jednak nie później niż 14 dni od daty
zakończenia Promocji (decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora Promocji). Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia z tytułu
reklamacji dotyczące przebiegu Promocji nie będą uwzględniane.
5.2. Gwarancja na nagrodę rzeczową obowiązywać będzie zgodnie z warunkami gwarancyjnymi uzyskanymi przez Organizatora promocji przy zakupie
nagród [tj. zgodnie z zasadami producenta Nagrody]. Organizator nie ma w tym zakresie żadnych dodatkowych obowiązków.
5.3.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na
stronie internetowej Organizatora: www.promocjaroto.pl

5.4. Nagrody są dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasów.
5.5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Regulaminu, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Organizatora Promocji.
5.6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7.

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Promocji: www.promocjaroto.pl

Lubartów, 26.05.2020 r.
Organizator Promocji – Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie

Załączniki:
1. Formularz wysłania instrukcji.
2. Protokół przekazania nagrody.
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