PROGRAM PROMOCYJNY
KIBICUJEMY RAZEM.
REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program promocyjny „Kibicujemy Razem.”, zwany dalej Promocją,
organizowany jest przez firmę REHAU Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Poznańska 1A, 62-081
Przeźmierowo k. Poznania, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000049439, NIP: 781-00-16-806, Kapitał zakładowy: 46 500 000 zł,
zwaną dalej Organizatorem.
2. Promocja przeznaczona jest dla osoby, zwanej dalej Partnerem, spełniającej łącznie poniższe kryteria:
- prowadzi działalność gospodarczą,
- jest dystrybutorem komponentów do produkcji mebli firmy REHAU
- nabywa określone produkty (Zasady Promocji, pkt. 1) w REHAU,
- posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Biurze Handlowo – Technicznym
REHAU, zwanym dalej Biurem REHAU.
4. Promocja trwa od 11.06.2018 do 10.07.2018. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub
skrócenia czasu trwania Promocji.

WARUNKI PROMOCJI
1. Warunkiem uczestnictwa Partnera w Promocji jest dokonanie jednorazowego zakupu komponentów do
produkcji mebli o wartości minimum 5000 zł netto, w czasie trwania Promocji (Postanowienia ogólne, Pkt. 4),
w Biurze REHAU na podanych niżej zasadach. Każdy jednorazowy zakup o wartości minimum 5000 zł netto
premiowany jest nagrodą.
2. Promocja dotyczy towaru zamawianego i dostarczanego z magazynów REHAU.
3. Przystępując do Promocji Partner oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego
postanowienia.
4. Przystępując do Promocji Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
dla prawidłowej realizacji Promocji.
4. Partner może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Promocji.

ZASADY PROMOCJI
1. Po dokonaniu jednorazowego zakupu komponentów do produkcji mebli w Biurze REHAU o wartości minimum
5 000zł netto Partner otrzymuje nagrodę w postaci Zestawu Kibica, w skład którego wchodzą: koszulka, piłka i
szalik.
2. Promocja dotyczy towaru zamawianego i dostarczanego z magazynów REHAU.
3. Z Promocji wyłączone są komponenty do produkcji mebli nabywane na warunkach specjalnych, tj. objęte
specjalnym upustem obiektowym lub ilościowym, bądź upustem cenowym z tytułu ekspozycji, targów, prób,
testów, etc.
4. Partner zachowuje kopie faktur potwierdzających zakup towaru REHAU.
5. Nagrody przyznawane w Promocji nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
6. Poszczególne akcje i promocje nie podlegają sumowaniu. Poszczególne zamówienia jednego Partnera nie
podlegają sumowaniu w celu osiągnięcia wymaganej w Promocji minimalnej wartości zamówienia
przewidzianej dla nagrody.
7. Wysyłka nagród następuje wraz z wysyłką zamówionego towaru na adres dostawy wskazany przez Partnera.
W przypadku braku nagrody w magazynie wysyłka nastąpi firmą kurierską w terminie nie dłuższym niż do 21
dni od dnia wystawienia faktury za towar.
8. Partner może przekazać Nagrodę podmiotowi dokonującemu u niego zakupów produktów REHAU o
wymaganej w Regulaminie wartości. Obowiązek wystawienia faktury za Nagrodę na kwotę 1 zł spoczywa w
takim przypadku na Partnerze.
9. Dopuszczalne jest wysłanie nagrody na adres inny niż wskazany w zamówieniu. W takich przypadkach
Partner obciążany jest jednak kosztami wysyłki w wysokości 18 zł netto.
10. W chwili wysyłki nagrody Partner każdorazowo będzie obciążany fakturą na kwotę 1 zł + VAT.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez firmę
kurierską.
REKLAMACJE
1. Podstawą do złożenia reklamacji otrzymanej nagrody jest dokument potwierdzający wydanie towaru (WZ) lub
faktura VAT, wystawiona przez Biuro REHAU.
2. Partner zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
nagrody lub niezgodności przesyłki ze specyfikacją należy sporządzić protokół reklamacyjny. Podpisany
przez pracownika firmy kurierskiej oraz Partnera protokół reklamacyjny należy wysłać do Organizatora.

3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Promocji oraz w terminie do
30 dni po jej zakończeniu.
4.

W przypadku nagród zawierających gwarancję producenta, wady towaru powinny być zgłaszane
bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu Promocji. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie
charakter informacyjny.
2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora. Na życzenie Regulamin zostanie przesłany
Partnerowi drogą mailową.

