REGULAMIN PROMOCJI
„PAKIET STARTOWY 2022”

§1
Organizator Promocji
1.

Organizatorem promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000239320, REGON 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 148.000.000 zł, zwana dalej
„Organizatorem”.

2.

Promocja organizowana jest w należących do Organizatora sklepach:
a. Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 128
§2
Uczestnicy Promocji

1.

W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty
gospodarcze, które są klientami Dewelopera
2. Z udziału w Promocji wyklucza się osoby będące pracownikami Organizatora oraz osoby im najbliższe, osoby będące
pracownikami innych przedsiębiorstw wchodzących w skład GROUPE ADEO oraz osoby im najbliższe oraz dostawców
produktów i ich pracowników, przedstawicieli, z którymi współpracuje Organizator.
§3
Przedmiot i warunki Promocji
1.

Przedmiotem akcji jest otrzymanie przez uczestnika promocji teczki z pakietem startowym.
Pakiet zawiera:

2.
3.
4.
5.

6.
7.

a. Ponumerowaną ulotkę przypisana do konkretnego Dewelopera uprawniająca do udziału w promocji Zwrot
10% za zakupy.
Klient dokonujący zakupów w ramach Pakietu Startowego nie ma prawa do uzyskanie dodatkowego rabatu
indywidulanego, z pominięciem rabatów systemowych (akcje centralne).
W czasie obowiązywania Promocji jeden Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz tzn. pomimo kilku zakupów
udokumentowanych fakturą VAT/ rachunkiem każdy powyżej 5 000,00 zł.
Klient zobowiązany jest do zakupu towaru na użytek własny w ramach nabytego lokalu mieszkalnemu u Dewelopera
Żagiel Dom Sp. z o.o.
Każdy pakiet startowy jest ponumerowany i przypisany do konkretnego Dewelopera. Archiwizacja zrealizowanych
Pakietów Startowych odbywa się na dziale POK. Za każdym razem klient przed zakupami zgłasza się do działu POK gdzie
następuje przekazanie instrukcji. Klient po zakupach przekraczających 5000 zł brutto zgłasza się z oryginalnym
dowodem zakupów na podstawie których wyliczana jest kwota talonu rabatowego z zaokrągleniem do 10 zł w górę.
Dopisek na Talonie : Dane klienta oraz nr Pakietu Startowego
Liczba pakietów limitowana – 150 szt.
Zakupy na 5000zł muszą być dokonane na działach: drzewny, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny, płytki, farby,
narzędzia oraz metalowy. Z promocji wyłączone są zakupy z działu budowlanego.

8. Możliwość wykorzystania talonu rabatowego - max 30 dni od dnia dokonania zakupów powyżej 5000 zł brutto
Talon Rabatowy (10% zwrotu) może być wypisany nie później niż do 7 dni od daty zakupów.
9. Promocja trwa od 01.08.2022 r. do 31.12.2022
10. Archiwizacja wykorzystanego Pakietu startowego składa się z:
-

oryginalnej ulotki odebranej od klienta

-

xera dowodu zakupu uprawniającego do otrzymania talonu rabatowego oraz talonu rabatowego wydanego klientowi

-

wpisania do tabeli pod odpowiednim numerem

Bricoman Polska Sp. z o. o., 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25 tel.: (22) 516 67 00, fax.: (22) 516 67 01,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000239320,
Regon: 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 148.000.000 PLN, GIOŚ E0010615WZBW

§4
Ochrona Danych Osobowych
Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Promocją nie będą wykorzystywane przez niego do innych
celów niż związanych z niniejszą Promocją.
§5
Postępowanie odwoławcze
1.

W razie odmowy wydania spodni lub innego naruszenia przez Organizatora i osoby, za które jest on odpowiedzialny,
warunków Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do
złożenia odwołania w terminie 7 dni.

2.

Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem i kopiami dowodów zakupu produktu u Organizatora,
należy kierować pod następujący adres:20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 128
Z dopiskiem „ Odwołanie – Promocja Pakiet startowy”

3.

Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.

4.

Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.
§6
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie Organizatora: w Lublinie przy ul. Al. Kraśnicka 128. Organizator zastrzega
sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, które zostaną niezwłocznie udostępnione
Uczestnikom Promocji w miejscach wskazanych w ust. 1.

2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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