Regulamin promocji „Letni powiew nagród”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji „Letni powiew nagród” (dalej
„Promocja”).
2. Organizatorem promocji jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8,
kod poczt. 60-413, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00
złotych, NIP 779-21-83-071, REGON 634370884 (dalej „Organizator”).
3. Celem promocji jest sprzedaż osprzętu elektroinstalacyjnego marki Schneider Electric (dalej
„Produkty”) i poszerzenie współpracy z Hurtowniami Elektrycznymi (dalej „Partnerzy Handlowi”)
w zakresie sprzedaży Produktów.
4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy
Regulamin w okresie od 20 lipca 2015 r. do 30 października 2015 r.
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Schneider Electric i
Partnerów Handlowych, na terenie których organizowana jest promocja oraz członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne i
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2 Produkty Schneider Electric biorące udział w Promocji
1. Łączniki i gniazda serii: Merten, Unica Top, Unica Plus, Unica Wireless, Sedna, Asfora, Anya,
Bingo, Mureva, Cedar Plus, Cedar, Prima, Multifix Modulo, Multifix Plus 2, Mureva IP55,
przenośny osprzęt elektroinstalacyjny, kanały Ultra firmy Schneider Electric.
2. Wykaz produktów objętych Promocją dostępny jest w Centrum Obsługi Klienta 0 801 171 500
oraz w Punktach Sprzedaży biorących udział w realizacji Promocji.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji
1. W promocji mogą brać udział osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „Uczestnikami”,
dokonujący zakupów u wybranych Partnerów Handlowych Schneider Electric Polska produktów:
łączniki i gniazda serii: Merten, Unica Top, Unica Plus, Unica Wireless, Sedna, Asfora, Anya, Bingo,
Mureva, Cedar Plus, Cedar, Prima, Multifix Modulo, Multifix Plus 2, Mureva IP55, przenośny
osprzęt elektroinstalacyjny, kanały Ultra firmy Schneider Electric, w imieniu własnym lub w
imieniu i na rzecz osób trzecich.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric
wymienionego w punkcie 1, w kwocie min. 2000 PLN netto i otrzymanie potwierdzenia zakupu w
postaci paragonu lub faktury VAT.
3. Udział w promocji Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika dla potrzeb promocji oraz w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 29 czerwca
1997 nr 133, poz. 883. (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) (dalej „Ustawa”).
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest – w rozumieniu Ustawy –
Organizator. W szczególności Uczestnik Promocji wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia,
nazwiska i ewentualnie miejscowości zamieszkania w materiałach związanych z Promocją.
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§ 4 Zasady Promocji
1. Uczestnicy kupują osprzęt elektroinstalacyjny marki Schneider Electric u Partnerów Handlowych
biorących udział w promocji.
2. Za kupno osprzętu elektroinstalacyjnego firmy Schneider Electric za minimum 2000 PLN netto
uczestnik otrzymuje jeden z dwóch upominków do wyboru:
a. Polar marki 4F z logo Schneider Electric lub
b. Bezrękawnik Core z logo Schneider Electric
Wybrana nagroda zostanie wydana Uczestnikowi wraz z przedstawieniem dowodów zakupu na
łączną kwotę 2000 zł wydanych na osprzęt elektroinstalacyjny Schneider Electric, zakupiony w
jednym punkcie sprzedaży Partnera Handlowego, w którym dokonano zakupu. Uczestnicy mogą
kumulować zakupy osprzętu marki Schneider Electric, w celu zebrania dowodów zakupu na łączną
kwotę 2000 zł netto.
3. Na potwierdzenie odbioru nagrody uczestnik podpisze osobisty odbiór nagrody wraz z wpisaniem
unikalnych numerów dowodów zakupu na odpowiednim dokumencie wskazanym w punkcie
sprzedaży Partnera Handlowego .
§ 5 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodami w Promocji są:
a) Polar marki 4F z logo Schneider Electric o wartości rynkowej 100 PLN netto, wraz z
nagrodą pieniężną stanowiącą 11,11% wartości nagrody. Kwota 11,11% wartości
nagrody zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych lub
b) Bezrękawnik Core z logo Schneider Electric o wartości rynkowej 100 PLN netto wraz z
nagrodą pieniężną stanowiącą 11,11% wartości nagrody. Kwota 11,11% wartości
nagrody zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych.
2. Wizerunek nagrody umieszczony na plakacie Promocji może różnić się od nagrody
rzeczywistej.
3. W przypadku podatników opłacających podatek dochodowy osób prawnych nagroda stanowi
dochód z działalności gospodarczych.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Promocji można składać
wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60413 Poznań, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, a jeżeli chodzi o wydane
Nagrody – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (nazwa i adres), jak
również dokładny opis i powód reklamacji a także dowody zakupów osprzętu
elektroinstalacyjnego Schneider Electric u Partnera Handlowego biorącego udział w Promocji za
łączną kwotę minimum 2 000 PLN netto.
4. Reklamacje będą rozpatrywane rzez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na
adres podany w reklamacji.
§ 7 Postanowienia końcowe
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1. Niniejszy regulamin wraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jest jedynym
obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji oraz prawa i obowiązki Organizatora i
Uczestnika. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w tym skrócenia
Promocji w momencie wyczerpania zapasów nagród przysługujących w Promocji.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2015 r.
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FORMULARZ ODBIORU NAGRODY

Promocja „Letni powiew nagród” w hurtowniach elektrycznych
organizowana w terminie 20.07 – 30.20.2015 r.
Lista klientów, którzy otrzymali nagrodę w postaci polaru marki 4F
z logo Schneider Electric lub bezrękawnik marki Core z logo Schneider
przyznanych za zakup promowanego osprzętu elektroinstalacyjnego
Schneider Electric za kwotę 2000 PLN/netto (zakupy mogą się
kumulować)

Pieczątka punktu sprzedaży

LP Imię i nazwisko

Numery dowodów zakupu
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Podpis Klienta
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