REGULAMIN PROMOCJI

„KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS –
ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE!”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 31 sierpnia 2016r.

§ 1. Określenie Organizatora
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą: „KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK
TENG TOOLS - ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PEZENCIE!” (zwany dalej "Promocją").
2. Organizatorem Promocji jest Luna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-155), ul. Konduktorska 39B, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493745, NIP: 2050003846 (zwaną dalej
"Organizator" lub "Luna Polska").
3. Promocją są objęte fabrycznie nowe wózki narzędziowe marki Teng Tools (wraz lub bez zestawu narzędzi), zakupione
przez Uczestników u dystrybutorów Luna Polska, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane
dalej „Produktami”). Lista wszystkich dystrybutorów wózków narzędziowych marki Teng Tools, będących dystrybutorami
Luna Polska, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od 1 września 2016 r. od godz. 0:01 do 30 września 2017 r. do godz. 23:59.
2. Promocja prowadzona jest u wszystkich dystrybutorów wózków narzędziowych marki Teng Tools, będących
dystrybutorami Luna Polska, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być:
a)

pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów produktów, objęte Promocją, do celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w okresie trwania Promocji,

b)

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów produktów, objętych Promocją, na
potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą, w okresie trwania Promocji, a także

c)

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, z wykluczeniem
osób prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkty objęte Promocją, na potrzeby
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

które w okresie trwania Promocji zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu oraz spełniły warunki w nim określone
(zwane dalej „Uczestnikiem”).

§4. Zasady Promocji
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest spełnienie następujących kryteriów:
a) spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie,
b) dokonanie w czasie trwania Promocji, zakupu fabrycznie nowego wózka narzędziowego marki Teng Tools (wraz lub
bez zestawu narzędzi), u któregokolwiek dystrybutora Luna Polska z siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c) dokonanie prawidłowej rejestracji zakupionego produktu na stronie www.tengtools.pl, w terminie do 14 od dnia
dokonania przez Uczestnika zakupu tego produktu – poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
podanie danych osobowych:
•

Daty zakupu produktu;

•
•
•

Nr paragonu / faktury zakupu produktu;
nazwę dystrybutora, u którego zakupiono produkt;
Imię i nazwisko oraz dane adresowe: Ulicę, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo,
adres e-mail.

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji, zgody na przetwarzanie
danych w celach marketingowych oraz zgody na przekazanie danych osobowych innym podmiotom współpracującym z
Organizatorem w ramach Promocji, z zastrzeżeniem §8, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną od Organizatora.
2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie umowy sprzedaży i dokonanie zapłaty ceny za produkt w całości,
gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, płatność przelewem (zwykłym).
3. Organizator zastrzega, że jeden paragon /jedna faktura może być zarejestrowana wyłącznie przez jednego Uczestnika
i tylko jeden raz.
4. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami lub akcjami promocyjnymi.

§5. Nagrody
1. Uczestnikowi - po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie, a w szczególności po spełnieniu § 3 i §
4 Regulaminu, będzie przysługiwała nagroda w postaci jednego z promocyjnych zestawu narzędzi Teng Tools (zwaną
dalej „nagroda”). Nagrody można zobaczyć na stronie Organizatora www.tengtools.pl.
2. Liczba nagród jest ograniczona. Nagrody będą przyznawane Uczestnikom, aż do wyczerpania zapasów, a o ich
przyznaniu decydować będzie kolejność rejestracji zakupu produktu na stronie www.tengtools.pl. Organizator
poinformuje Uczestników o wyczerpaniu się puli nagród za pośrednictwem strony www.tengtools.pl.
3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, albo prawo do otrzymania jej
ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Uczestnik może wziąć udział w promocji więcej niż jeden raz, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków
przewidzianych w Regulaminie.
5. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 4 i §5 ust. 1 Regulaminu oraz dodatkowo Uczestnik
spełni pozostałe warunki Regulaminu, Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę i wyślę ją do niego– na swój koszt - za
pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na podany podczas rejestracji przez Uczestnika adres, w terminie 30
dni od dnia zarejestrowania przez Uczestnika zakupionego produktu na stronie www.tengtools.pl.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Promocji lub orzec utratę prawa do nagrody w
przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków:
a)

b)
c)
d)
e)

naruszenia przez Uczestnika postanowienia Regulaminu, w szczególności nie podania przez niego danych
osobowych niezbędnych do realizacji Promocji, w tym danych osobowych do wysłania nagrody lub wszystkich
danych w formularzu rejestracyjnym oznaczonych jako pola obowiązkowe, albo podanie nieprawdziwych
danych, bądź błędnych danych osobowych, a także nieprawdziwe podanie się za Uczestnika uprawnionego do
udziału w Promocji,
Uczestnik naruszy obowiązujące przepisy prawa mogące mieć wpływ na realizację promocji lub na realizację
obowiązków Organizatora wynikające z Regulaminu,
podejrzenie, ze Uczestnik w sposób nieuprawniony ingeruje w przebieg Promocji, w szczególności poprzez
przedstawienie Organizatorowi nieprawdziwego dowodu zakupu produktu lub podał jego nieprawdziwy
numeru,
dowód zakupu będzie stwierdzał zakup produktu, poza okresem obowiązywania Promocji,
Uczestnik zwróci zakupiony produkt do dystrybutora Luna Polska lub Organizatora, albo skutecznie odstąpi od
umowy sprzedaży produktu.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za rezygnację
z nagrody.
8. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości lub prawidłowości dowodu zakupu
(faktura/paragon), Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika doręczenia Organizatorowi
oryginalnego dowodu zakupu w celu
jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania, Organizator odeśle do
Uczestnika oryginał dowodu zakupu i poinformuje go o decyzji odnośnie nagrody.

9. Organizator w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika lub wątpliwości czy Uczestnik
spełnia kryteria określone Regulaminem, zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodu tożsamości
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, a w sytuacji, gdy weryfikacja nie jest możliwa od razu –
do wstrzymania przekazania nagrody, do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

§6. Obowiązek podatkowy Uczestnika
Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do dokonania odpowiednich rozliczeń publicznoprawnych związanych z
otrzymanymi nagrodami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

§7 . Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora w trakcie trwania
Promocji oraz w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, kopię dowodu
zakupu, podpis, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
wskazany przez Uczestnika.
4. Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji, a udostępnionych przez Uczestników, będzie LUNA
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 40- 155 Katowice ul. Konduktorska 39B, wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000493745, NIP 2050003846.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przystąpienia do Promocji.
4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

§9. Zmiany w Promocji
1. Organizator ma prawo do odwołania lub przerwania Promocji, z zachowaniem praw nabytych już przez Uczestników,
w następujących okolicznościach:
a) w przypadku, kiedy prowadzenie Promocji nie jest możliwe na skutek szkód powstałych przez działanie Uczestnika lub
osoby trzeciej, które będzie powodować naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, a
mających wpływ na realizację Promocji.
b) w przypadku problemów z funkcjonowaniem dystrybutorów Luna Polska lub Organizatora albo strony internetowej
Organizatora www.tengtools.pl., jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej – nagłego zdarzenia niemożliwego do
przewidzenia, którego skutkom Organizator nie mógł zapobiec, w szczególności takich jak strajki, awarie instalacji, atak
hackerski, powódź, wiatr, pożar, alarm bombowy, działania zbrojne, atak terrorystyczny.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Promocja ma charakter sprzedaży premiowej i odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tengtools.pl
3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Promocji określone
Regulaminem.

4. Promocja nie jest „grą losową”, w tym szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loteria
fantową’, od których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Promocji i niniejszego Regulaminu jest rzeczowo i
miejscowo właściwy sąd powszechny.
7. Regulamin Promocji wchodzi w życie od dnia 1 września 2016r.

