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Czechowice-Dziedzice, 0 1 -04-201 5

Regulamin akcji promocyjnej

Rabat zazakupy
§ 1. PosTANoWENlA oGoLNE

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i realizacji akcji promocyjnej pn.

Rabat zazakupy.

Organizatorem akcji promocyjnej Rabat za zakupy jest firma Lontex Sp. z o.o. Sp.k. ,

(auana dalej "Organizatorem") z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka
55, która została zaĘestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział Vlll Gospodarczy KRS pod numerem 0000443143, Nlp:
6521723017, reprezentowana przez Zarząd Komplementariusza tj. Michaela Londzin
(Członók Zarządu) i Lesława Tlagę (Prezes Zarządu),

Uczestnikami akcji mogą być v,tyłącznie pzedsiębiorcy, dokonujący zakupów w
Czasie Tnłania Akcji promocyjnej w Dziale Handlowym KRAJ Organizatora,
posiadający aktualne zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar na prowadzenie
senrisu tachografów (zwani dalej ,,Uczestnikiem"). Organizator ma prawo żądać od
Uczestników dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów bycia
Uczestnikiem. Niepzedłożenie dokumentów będzie oznaczało brak prawa
uczestniczenia w akcji promocyjnej.

Akcją promocyjną jest objęty punkt sprzedazy Organizatora - Dział Handlowy KRAJ,
znajdujący się pod następującymi adresami (zwany dalej Punktem Spzedaży):
Czech"owice-Dziedzice, ul. Ligocka 55

Akcja promocyjna dotyczy całego asońymentu towarów aŻiału Handlowego KRAJ
Organizatora.

Akcja promocyjna dotyczy równiez zakupow dokonyłanych w sklepie internetowym
www.sklep.lontex.pl. l.

Czas tnłania akcji promocyjnej jest określony, tj. akcja promocyjna rozpoczyna się
dnia 1 kwietnia 2015 r, i trwa do dnia 31 sierpnia 2015 r, (zwany dalej Czdsem
Tnrania Akcji).

Podstawowym warunkiem skozystania przez Uczestnika z akĄi promocyjnej jest
akceptacja niniejszego reg ulaminu.
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7 " Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Polski i na podstawie pzepisów
prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 2. zAsADY AKcJl PRoMoCYJNEJ

W Czasie Tnuania Akcji prowadzona będzie akcja promocyjna, polegająca na
udzielaniu rabatów kwotowych na przyszłe zakupy we wskazanych w § 1 pkt 3
Punktach Sprzedazy Organizatora. Rabaty będą przysługiwały za miesięczne okresy
rozliczeniowe (miesiąc kalendarzowy) i ich wysokość będzie ustalana jako 2o/o

procent od ogólnej wańości zakupów netto w Punktach Sprzedazy, dokonanych
przez Uczestnika w poprzednim miesiącu kalendarzowym Czasu Tnłrania Akcji,
Wysokość rabatu będzie ustalana wyłącznie w oparciu o wańość zakupu w miesiącu
bezpośred n io poprzedzającym m iesiąc udzielen ia rabatu.

Senłisy VDO autoryzowanym przez Organizatora przysługuje rabat w wysokości
stanowiącej 3% ogólnej wańości zakupów netto w Punktach Spzedaży, dokonanych
przez Uczestnika w popzednim miesiącu kalendarzovvym Czasu Trwania Akcji.

Pierwsze rabaty będą przysługiwały w miesiącu ma12015 r. i będą liczone od ogólnej
wańośpi zakupów dokonanych przez Uczestnika w kwietniu 2015 r,

Ostatnie rabaty będą udzielone we wrześniu 2015 r, w związku z zakupami
dokonanymi przez Uczestnika miesiącu sierpniu 2015 r.

Uczestnik, który dokona zakupów u Organizatora w Czasie Tnłania Akcji otzyma,
drogą mailową informację o wysokości przysługującego rabatu na dany miesiąc
kalendarzowy w ztliązku z zakupami dokonanymi przez Uczestnika w poprzednim
miesiącu kalendazowym. lnformacja zostanie wysłana nie później niz do 15 dnia
miesiąca, w którym moze skozystać z rabatu. Warunkiem uzyskania informacji jest
podanie przez Uczestnika aktualnego i prawidłowego adresu e-mail.

Wartość rabatu nie moze być mniejsza niż 20 a. W przypadku kiedy wyliczona
wańość rabatu na kolejny miesiąc będzie mniejsza niż20 zł Uczestnikowi przysługuje
rabat w wysokości 20 zł. Przy okreśtaniu wysokości rabatu na następny miesiąc,
wysokość rabatu zaokrąla się w górę do pełnych 5 zł.

Niewykorzystane rabaty w danym miesiącu nie podlegają przeniesieniu na następny
miesiąc.

Przyznane rabaty nie podlegająwymianie na ekwiwalent pienięzny.

Warunkiem skozystania przez Uczestnika z udzielonego rabatu jest brak zale§łości
płatniczych wobec Organizatora.

9. Rabat moze być wykorzystany tylko i wyłącznie na zakupy w Dziale Handlowym Kraj,
ale na wszystkie towary będące w ofercie handlowej tego działu.

Autł,prized ';
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10. Skorzystanie z przyznanego rabatu jest dobrowolne. W pzypadku chęci skorzystania
z rabatu należy zgłosić to Organizatorowi (przedstawicielowi handlowemu
Organizatora) telefonicznie, mailowo lub popzez pońal B2B najpóźniej w dniu
dokonania zakupu.

't1. Udzielonego rabatu nie można dzielić na kilka faktur, Zakup w ramach którego
Uczestnik chce skozystać z rabatu nie moze być mniejszy niż wańość przynanego
rabatu. W przypadku zakupu o wartości równej wańości kuponu, towar zostanie
zafakturowany za 0,01 zł netto.

12. Rabat nie dotyczy kosztów transpońu, które zostaną naliczone zgodnie z
obowiązującym u Organizatora cennikiem.

13. Akcja moze byćłączona z innymi promocjami.

14.W sprawach zł,tiązanych z akĄą promocyjną osobami kontaktowymi ze strony
Organizatora są:

Urszula Hucutak, tel. kom: 512 416378, adres e-mail: urszula@lontex.pl;

Agnieszka Kubosz, tel. kom.: 797 995 348, adres e-mail: a,kubosz@lontex.pl;

Marcin Podsiadło, tel. kom.: 512 416 392, adres e-mail: m.podsiadlo@lontex.pl;

Samuel Kojzarek, tel. kom.: 515 060 077, adres e-mail: s,kojzarek@lontex.pl;

§ 3. PosTANoWENlA KoŃcoWE

lnformacje zawarle na stronach internetowych Organizatora (www,lontex.pl,
www.sklep.lontex.pl.) nie stanowią ofeńy w rozumieniu przepisu ań. 66 kodeksu
cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu ań.
71 kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w Czasie Tnryania Akcji.

Dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w altiązku'lub zgłoszeniem udziału
w Akcji przetv,tarzane będą plzez Organizatora, w celu realizaĄi Akcji a talże w celu
marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, a także w
celu zarządzania stroną internetową przez którą mogą być dokonywane zgłoszenia
oraz zakupy a także w celach analitycznych i statystycznych - jeśli Uczestnik wyrazi
na to odrębną zgodę. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r, o ochronie danych osobowych, osobom których dane dotyczą pzysługuje
prawo wglądu do swoich danych, ich poprawianie oraz żądania usunięcia. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie antiązanym z
udziałem w Akcji. Ponadto, Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetv,tarzania jego danych osobowych pżez Organizatora w celach marketingovvych.
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Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w kazdym czasie
i bez zgody Uczestników. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich
zakomunikowania w Punktach Sprzedazy orcz na stronie internetowej www.lontex.pl,
www.sklep.lontex.pl, i będą odnosić się do stanów faktycznych mających miejsce po
ich publikacjiw ww. sposób.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w kazdym czasie i

bez podawania puyczyny, poprzez umieszczenie informacji w Punktach Spzedazy
oraz na stron ie i nternetowej www. lontex. p|, www. sklep. lontex. pl.
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