REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat 10% na drzwi i podłogi”
SALONU VOX Z OFERTĄ DRZWI I PODŁÓG W WOŁOMINIE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej przeprowadzonej w salonie
VOX z ofertą drzwi i podłóg w Wołominie.

§ 1 DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1.

Akcja – akcja promocyjna pod nazwą „Rabat 10% na drzwi i podłogi” prowadzona na zasadach
określonych Regulaminem, przeznaczona dla klientów Salonu VOX z ofertą drzwi i podłóg
w Wołominie, Al. Niepodległości 20, 05-200 Wołomin, trwająca w okresie od dnia 7 do 30
czerwca 2019 roku (rabat na podłogi) oraz od 7 czerwca do 31 lipca 2019 roku (rabat na drzwi);

2.

Organizator - organizatorem Akcji jest firma DOMOTON Okna Drzwi Podłogi, Al. Niepodległości
20, 05-200 Wołomin, NIP 1250419031, REGON 142013573;

3.

Salon VOX z ofertą drzwi i podłóg – nowy punkt sprzedaży produktów Organizatora
zlokalizowany w Wołominie pod adresem: Al. Niepodległości 20, 05-200 Wołomin;

4.

Produkty – wyłącznie drzwi wewnętrzne lub podłogi (poza podłogami firmy Quick Step oraz
podłogami, które we okresie trwania promocji, będą objęte promocją producenta),
udostępnione do sprzedaży w Salonie VOX z ofertą drzwi i podłóg; z Akcji wyłączony został towar
m.in. z asortymentu listew przypodłogowych, podkładów lub systemów ściennych;

5.

Cena – wartość zakupionych Produktów (dotyczy również zakupu Produktu z montażem)
wyrażona w kwocie brutto;

6.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art.
221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018.1025 z późn. zm.),
biorąca udział w Akcji, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokona
zakupu Produktów w okresie trwania Akcji w Salonie VOX z ofertą drzwi i podłóg.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.

W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 § 1
Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Akcja prowadzona jest:
a. rabat na zakup podłóg: od dnia 7 czerwca 2019 roku, godz. 00:00 do 30 czerwca

4.
5.

2019 roku, godz. 24:00,
b. rabat na zakup drzwi wewnętrznych: od dnia 7 czerwca 2019 roku, godz. 00:00 do 31
lipca 2019 roku, godz. 24:00.
W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni
Uczestnikom, w Salonie VOX z ofertą drzwi i podłóg, ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Akcji.
§ 3 ZASADY AKCJI

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Uczestnik, który w terminie trwania Akcji dokona zakupu Produktów otrzyma od Organizatora
rabat transakcyjny w wysokości 10 % liczony od Ceny każdego zakupionego Produktu.
Akcja obejmuje drzwi wewnętrzne oraz podłogi (poza ofertą firmy Quick Step oraz podłogami,
które w czasie trwania akcji, objęte będą promocją producenta).
Akcją objęte są również zakupy Produktów realizowane w systemie ratalnym.
Uczestnik może skorzystać z Akcji jedynie w przypadku, gdy zapozna się z Regulaminem oraz
zaakceptuje jego warunki.
Informacja o Akcji przekazywana jest Uczestnikom za pośrednictwem Strony internetowej Salonu
VOX (adres: https://www.vox.pl/dip-salon-wolomin-salon-firmowy-201) oraz w Salonie VOX
z ofertą drzwi i podłóg.
Uczestnik nie traci przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu
przez sprzedawcę prawa zwrotu całości lub części Produktów nabytych w okresie trwania
Akcji, rozwiązania w całości lub części umowy sprzedaży, bądź odstąpienia od niej w całości
lub w części z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 4 REKLAMACJE

1.

2.

3.
4.
5.

Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem
poleconym na adres siedziby Salonu VOX z ofertą drzwi i podłóg wskazany w § 1 ust. 3, nie
później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia Akcji.
Zgłoszenie reklamacji (dalej: „Zgłoszenie”) winno wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię,
nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz
określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia przez
Organizatora.
Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia na podany
w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
§ 5 DANE OSOBOWE

1.

Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza, że:
a) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji,
b) zapoznał się z Regulaminem,

2.
3.

4.

5.

6.

7.

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail,
numeru telefonu przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione w celu,
o którym mowa w ust. 4.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: mariusz.polok@vox.pl,
pod numerem telefonu: 576 071 241 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w §
1 ust. 2.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Akcji, w tym w szczególności postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe
mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa.
Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Organizator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika we wskazanych celach, chyba
że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla niego ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Uczestnika lub dane Uczestnika będą Organizatorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony jego roszczeń.
Uczestnik ma:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do usunięcia danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Akcji.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Salonu VOX z ofertą drzwi i podłóg pod
adresem: https://www.vox.pl/dip-salon-wolomin-salon-firmowy-201 oraz w Salonie VOX z ofertą
drzwi i podłóg.
2. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
3. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie.
4. Szczegóły dotyczące informacji technicznych dostępne są w Salonie VOX z ofertą drzwi i podłóg.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności
z powodu zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Organizator poinformuje
Uczestników o fakcie zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie na Stronie internetowej
Organizatora informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi
w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o niej Uczestników, w sposób wskazany
powyżej, przy czym informacja o zmianie będzie widoczna na Stronie internetowej Organizatora
przez 14 kolejno po sobie następujących dni.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Akcją jest Sąd
właściwy według zasad ogólnych.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2019 roku.

