
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ZBIERAJ
KORZYŚCI”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „ZBIERAJ KORZYŚCI”,
zwanej dalej „Promocją”, jest Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010Wasilków,
KRS: 0000018265, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 542-25-03-648, REGON: 050623653 zwana dalej
„Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest wzrost zakupów i promocja produktów kreatywnej dekoracji
Primacol Decorativ sprzedawanych przez Organizatora na całym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej przez Klientów Organizatora ( dalej: „Punkty Sprzedaży ”)
niezależnie od formy prawnej Punktu Sprzedaży. Promocja Obejmuje wyłącznie produkty
kreatywnej dekoracji oznaczone naklejką promocyjną, których lista stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.

3. Punkty Sprzedaży, to wszystkie podmioty działające w dowolnym kanale sprzedaży
posiadające w ofercie produkty Primacol Decorative, również te zaopatrujące się u
Dystrybutorów Organizatora.

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2016 roku do 1 grudnia 2017 roku.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY
1. W Promocji zostanie przyznane wynagrodzenie pieniężne, zwane dalej NAGRODĄ.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających

pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikiem.
2. Do programumoże dołączyć każdy, kto posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą.
3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania nagrody Uczestnik powinien w czasie

trwania Promocji:
a) złożyć formularz zgłoszenia do programu na stronie internetowej:

www.dekorujemydom.pl,
b) dokonać zakupu produktów z kategorii systemu dekoracji Primacol Decorative:

 na kwotę 9 000 netto – 4% zwrotu wartości zakupów;
 na kwotę 14 000 netto – 6% zwrotu wartości zakupów;
 na kwotę 24 000 netto – 8% zwrotu wartości zakupów;

c) zgłosić się po odbiór Nagrody w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym rozpoczyna się w momencie prawidłowej

rejestracji internetowej.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie dokumentów zakupu (faktura VAT, paragon

lub innego dokumentu potwierdzającego zakup ) potwierdzających zakup produktów w
Punktach Sprzedaży Organizatora na określoną kwotę, w terminie obowiązywania
Promocji. Dokumenty zakupu dostarczamy do Organizatora pocztą bądź drogą
elektroniczną na adres: programlojalnosciowy@unicell.com.pl

8. Dokumenty zakupu mogą zostać użyte tylko jeden raz. Powtórnie przedstawione
dokumenty sprzedaży nie będą brane pod uwagę podczas rozliczenia.

9. Dokumenty zakupu produktów skorygowane w ramach odstąpienia od umowy zakupu nie
będą brane pod uwagę do wyliczenia kwoty zakupu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów sprzedaży
przedstawionych przez Uczestnika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
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mogących wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, wartość sprzedaży może
zostać skorygowana, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

11. Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego po przekroczeniu ustalonego pułapu zakupu
może zgłosić chęć odebrania nagrody.

12. Uczestnik może dokonać wielu rozliczeń promocji i otrzymać odpowiadającą ich liczbie
ilość Nagród.

13. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez Organizatora,
iż Uczestnik uzyskał prawo do Nagrody.

14. Przekazanie nagrody nastąpi wedle wyboru Uczestnika albo w formie przelewu na
rachunek wskazany przez Uczestnika albo w gotówce w siedzibie Organizatora, w
terminie do 14 dni po zgłoszeniu przez Uczestnika uzyskania prawa do Nagrody ( zakupu
produktów na określoną wartość) i zgłoszenia chęci odebrania Nagrody.

15. Warunkiem przekazania Nagrody jest prawidłowo wystawiona faktura VAT z tytułem
„Promocja produktów Primacol” z terminem płatności 14 dni.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni

zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
programlojalnosciowy@unicell.com.pl lub też pisemnie na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym
na adres podany w reklamacji.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnik Promocji dokonując Zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy

Regulamin.
3. Uczestnik ma obowiązek podania w zgłoszeniu danych aktualnych i zgodnych ze stanem

rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych
lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji.

4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Promocji poprzez
przesłanie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w
Promocji..

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie. O
zakończeniu Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani drogą mailową nie
później niż 30 dni przed zakończeniem programu.

7. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Promocji jest Organizator. Dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.
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