
    
 

Regulamin i warunki uczestnictwa w Promocji 
„Sprint po Nagrody” 

 
 
 
 

 § 1. Wprowadzenie 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Sprint po Nagrody”. 

 
§ 2. Promocja 

 
1. Promocja jest organizowana przez ADhere – agencja marketingowa, ul. Sielankowa 13,  

05-120 Legionowo, NIP: 5361562839, REGON 141599677  („Organizator”).  
2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i jest dedykowana przedsiębiorcom  nabywającym 

produkty od firmy SOLAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź, KRS 0000003924, NIP 
7292302271, REGON 47166452500000 — przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą produktów firmy Siemens Sp. z o.o. 
(„Dystrybutor”). 

3. Promocja trwa od 2 października 2017 r.  do 30 listopada 2017 r. 
4. Promocja polega na skumulowanym bądź jednorazowym zakupie produktów firmy Siemens oferowanych przez 

Dystrybutora za minimum 30.000 zł netto („Promocja”). 
5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Dystrybutora, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą i 

nabywające produkty od Dystrybutora („Uczestnik”). 
6. Nagrodę główną otrzymuje trzech pierwszych Uczestników, którzy jako pierwsi spełnią warunek opisany w ust. 4, tj. 

nabędą od Dystrybutora produkty za minimum 30.000 zł, natomiast sześciu kolejnych uczestników otrzymuje nagrodę 

pocieszenia – pod uwagę są brane zarówno zakupy w sklepie stacjonarnym Dystrybutora, jak i w sklepie internetowym 
Dystrybutora. 

7. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Dystrybutora, firmy Siemens Sp. z o.o., oraz członkowie ich 
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Udział w Promocji Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest tożsamy z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm.) – w zakresie koniecznym do przeprowadzenia 
Promocji. 

§ 3. Nagrody 
 

 
1. Nagrodą główną w Promocji jest możliwość nabycia jednej  z trzech nagród, o wartości ok. 3.500 zł netto, za symboliczne 

1 zł netto. Nagrodą pocieszenia w Promocji jest możliwość nabycia jednego z 6 zestawów bonów do RTV Euro AGD o 
wartości 500 zł za 1 zł netto. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną. 
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę. 
4. Wyłonienie zwycięskich uczestników nastąpi na podstawie raportów sprzedaży przekazanych Organizatorowi przez 

Dystrybutora – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 07 grudnia 2017 r. Podstawą wydania (sprzedaży nagrody za 1 zł) przez 

Dystrybutora nagród jest potwierdzenie i akceptacja przez Dystrybutora wartości sprzedaży produktów dokonanej przez 
Uczestników w okresie trwania Promocji. 

5. Organizator powiadomi zwycięskiego Uczestnika o wygranej i możliwości wyboru nagrody głównej lub o otrzymaniu 
nagrody pocieszenia. 

6. Formularze zamówień nagród (załącznik 1) należy przysyłać do Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o wygranej, jednak nie później niż do dnia 21 grudnia 2017 r. 

7. Formularz zamówień nagród (załącznik 1) należy przesłać do Organizatora drogą mailową na adres  konkurs@adhere.pl 
lub Pocztą na adres ADhere – agencja marketingowa, ul. Sielankowa 13, 05-120 Legionowo  

8. Nagrody zostaną przesłane przez Dystrybutora do Uczestników po rozstrzygnięciu konkursu, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania wszystkich formularzy wyboru nagród od Uczestników Promocji (załącznik 1), nie później, niż do dnia 
11.01.2018 

9. Za przekazanie nagród rozumie się dostarczenie nagród przesyłką kurierską na adres wskazany przez Uczestnika w 
formularzu wyboru nagrody. Nagrody przekazane są Uczestnikowi na zasadzie sprzedaży w cenie promocyjnej 1 zł za 
nagrodę główną lub zestaw bonów. Każdy Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić odbiór nagrody swoim podpisem na 
druku pokwitowania odbioru nagrody oraz uiścić opłatę w kwocie 1 zł. 

10. Uczestnik w momencie odbierania nagrody ma obowiązek sprawdzić, czy jest ona kompletna i czy nie posiada wad. W 
razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń ma prawo odmówić jej przyjęcia. W takim wypadku Uczestnik jest zobowiązany 
zgłosić tę okoliczność Organizatorowi, a Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odmowy zapewni 
przekazanie nagrody pozbawionej wad. 

11. Data przekazania nagrody przez Dystrybutora jest datą jej wydania. 
12. W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie nagród Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany 

nagrody na nagrodę o podobnej wartości rynkowej. 
13. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Dystrybutora oraz zwroty towarów promocyjnych mogą być podstawą do 

anulowania prawa do nagrody. O anulowaniu prawa do nagrody Organizator poinformuje Uczestnika. 
 
 



 
§ 4. Reklamacje 

 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po zakończeniu Promocji, 
nie później jednak niż w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje 
złożone po terminie określonym w regulaminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem  
Promocja „Sprint po Nagrody” 

3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania. 
5. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na przepisach prawa cywilnego oraz treści niniejszego 

Regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę 
wnoszącą reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W 
przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zaspokojenia roszczeń. 
  

 

 

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora 
 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych, zwłaszcza danych adresowych, i innych informacji 
zawartych w wyboru nagrody, uniemożliwiających prawidłowe przekazanie nagrody. 

2. W momencie przekazania nagrody Uczestnikowi na Uczestnika przechodzą korzyści i ciężary związane z nagrodą, jak 
również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez Uczestnika nagrody, dotyczące bezpośrednio lub 
pośrednio nagrody. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę zawierającą 
nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród 
(wyłączenie rękojmi).   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrodę w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. 
6. W przypadku wszystkich nagród głównych Dystrybutor dołączy do nich karty gwarancyjne, na podstawie, których są 

wykonywane ewentualne naprawy przez punkty serwisowe autoryzowane przez producentów tych nagród. Wszelkie 
reklamacje dotyczące nagród powinny być zgłaszane przez Uczestników na podstawie kart gwarancyjnych 
bezpośrednio w sieci punktów serwisowych właściwych dla danej nagrody, bez udziału Organizatora i Dystrybutora. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania 
sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy prawa cywilnego. 
3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i 

interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter 
informacyjny. Ewentualnie prezentowany wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może 
odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 

5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby 
trzecie. 
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