REGULAM IN SPRZEDAŻY PREM IOWEJ
„Poznaj 23 odsłony dekorów K–TRENDS 2018/19”
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§ 1 Definicje
Produkt premiowy – zestaw plecak [plecak sportowy Express na laptopa 17’, kolor czarny
330x490x220 mm] oraz wzornik [Kronodesignbook 2018/2019] o wartości 400,00 zł (słownie:
czterysta 00/100 złotych) netto za zestaw.
Organizatorzy – Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul.
Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006799, NIP 6731657551, kapitał
zakładowy: 1.068.346.300,00 zł oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży „Strefa Płyt”
wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Produkt – płyta laminowana z kolekcji TRENDS 2018/19 w następujących dekorach: K076
PW, K077 PW, K078 PW, K079 PW, K080 PW, K081 PW, K082 PW, K083 SN, K084 SN,
K085 PW, K086 PW, K087 PW, K088 PW, K089 PW, K090 PW, K096 SU, K097 SU, K098
SU, K099 SU, K100 SU, K105 PW, K107 PW, K108 SU.
Promocja – sprzedaż premiowa organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie.
Punkt sprzedaży – autoryzowany punkt sieci franczyzowej Strefa Płyt. Lista punktów
sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedającym Produkty premiowe będzie
Punkt sprzedaży.
Pula Produktów premiowych – 500 sztuk Produktów premiowych
Regulamin – niniejszy regulamin.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokonująca zakupu Produktu w Punkcie handlowym, która
zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła
wszystkie warunki w nim określone. W promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy spełniający
wyżej wskazane warunki.
Zgłoszenie – formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe uczestnika, tj. imię,
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer paragonu lub faktury potwierdzających zakup
Produktów objętych Promocją oraz oświadczenie dotyczące woli wzięcia udziału w Promocji i
nabycia Produktu premiowego w promocyjnej cenie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się
z treścią Regulaminu. Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 2 Postanowienia ogólne
Regulamin określa: warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób
informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych z
Promocją.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punktach sprzedaży w
okresie od dnia 01 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku w godzinach otwarcia
Punktów sprzedaży lub do wyczerpania Puli Produktów premiowych.
W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora lub Punktu
sprzedaży, a także członkowie rodzin tych pracowników.
Zakup Produktu zgłoszony w Promocji nie może brać udziału w innych promocjach lub
konkursach ogłaszanych przez Organizatora.

§ 3 Zasady Promocji
1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania prawa do nabycia Produktu premiowego w
cenie 1,23 zł (słownie: jeden złoty 23/100) brutto/plecak i 1,23 zł (słownie: jeden złoty 23/100)
brutto/wzornik Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji:
a. dokonać jednorazowego zakupu, co najmniej 10 sztuk Produktu w co najmniej 2
wersjach dekoru,
1

b. wypełnić Zgłoszenie i złożyć je w Punkcie sprzedaży.
2. Sprzedaż Produktu premiowego nastąpi po zweryfikowaniu przez pracownika Punktu
sprzedaży prawidłowości złożonego zgłoszenia oraz po uiszczeniu promocyjnej ceny
sprzedaży, tj. 1,23 zł (słownie: jeden złoty 23/100) brutto /plecak oraz 1,23 zł (słownie: jeden
złoty 23/100) brutto/wzornik.
3. Jeden Uczestnik jest uprawniony wyłącznie do zakupu jednego Produktu premiowego. Nie ma
możliwości sprzedaży pojedynczych elementów wchodzących w skład Produktu premiowego,
tj. albo plecaka albo wzornika .
4. Punkt sprzedaży poinformuje o wyczerpaniu dostępnej w nim Puli Produktów premiowych .
5. Jeśli podatek dochodowy od osób fizycznych jest należny, obowiązek poniesienia ciężaru
podatkowego od zakupu Produktu premiowego leży po stronie Uczestnika (będącego osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art.
41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.
U z 2016 r. poz. 2032). Informacja o konieczności zapłaty podatku zostanie przekazana
Uczestnikowi Promocji wraz z zakupem Produktu premiowego . Uczestnik Promocji
zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości Produktu premiowego (art. 41 ust 7 ustawy PDOF).
Organizator Promocji przekaże następnie kwotę pobranego podatku na rachunek US
właściwego wg. siedziby płatnika wraz z deklaracją PIT-8AR.
6. Osoby prawne są zobowiązane samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy w związku z
zakupem Produktu premiowego.

§ 4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane przez Uczestników w trakcie
trwania Promocji oraz w terminie do 13 kwietnia 2018 roku.
2. Reklamacje powinny być składane pisemnie w Punkcie sprzedaży, w którym Uczestnik wziął
lub zamierzał wziąć udział w Promocji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Uczestnicy, którzy złożyli reklamację zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w wyżej wskazanym terminie.
§5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinku (adres: 78-400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 1, który przetwarza je przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia
Promocji oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować wyłącznie dane osobowe wyraźnie
wskazane w formularzu zgłoszenia oraz w zgłoszeniu reklamacyjnym. Zgoda na
przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Promocji lub
do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik podpisując Zgłoszenie lub składając
reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym
powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
prawo do wycofania swojej zgody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe
uległy zmianie po podaniu do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić o powyższej zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej
www.strefaplyt.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie
naruszą one praw nabytych przez Uczestników.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku.
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Zał. Nr 2 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Poznaj 23 odsłony dekorów K–TRENDS 201819”
Zgłoszenie

Imię …………………………………………………………………………
Nazwisko …………………………………………………………………...
Nr telefonu ………………………………………………………….………
Adres e-mail …………………………………………………………………
Nr paragonu lub faktury ……………………………………………………
Zakup w Strefie Płyt: ………………………………………………………..

Podpis

…………………………………..

Data
…………………………………….
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