Regulamin promocji dla Instalatorów urządzeń klimatyzacyjnych
„Promocja Voucher do RAC”
§1
Definicje
1.

Promocja – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną (sprzedaż
premiowa) organizowaną i prowadzoną przez Organizatora na zlecenie Fundatora na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie w okresie: od dnia 1 czerwca 2017 r., godz. 00:00:01 do
dnia 31 lipca 2017 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli Voucherów.

2.

Organizator – Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000338509, NIP 521-31-41-885, o kapitale zakładowym 1 635 175 zł w całości opłaconym.

3.

Fundator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810.
Wydającym nagrody w Promocji jest Fundator.

4.

Produkty (lub w liczbie pojedynczej „Produkt”) – objęte niniejszą Promocją, wybrane
modele urządzeń klimatyzacyjnych oznaczone znakiem towarowym Samsung, wskazane w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.

Instalator – podmiot (prowadzący działalność gospodarczą) kupujący urządzenia
klimatyzacyjne od Dystrybutorów.

6.

Dystrybutor – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący
sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora. Dystrybutorzy, od których Instalator może dokonać
zakupu Produktów w Promocji wskazani są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

7.

Voucher – nagroda przewidziana w Promocji, którą Instalator, który ją zdobył, będzie mógł
zrealizować w jednym z Brand Store’ów Fundatora.

8.

Brand Store – punkt handlowy z produktami Fundatora, w którym możliwa będzie realizacja
Vouchera, wskazany w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania
Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania reklamacji
związanych z Promocją.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia 1
czerwca 2017 r., godz. 00:00:01 do dnia 31 lipca 2017 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania

puli Voucherów. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim musi zostać zakupiony Produkt
– przy czym o zaliczeniu danego zakupu do Promocji decyduje data i godzina zakupu
Produktu wskazana na dowodzie zakupu.

3. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży Produktów Fundatora, wskazanych w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora,
a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i Fundatora.
6. Informacja o wyczerpaniu puli Voucherów zostanie podana do wiadomości Uczestników i
potencjalnych Uczestników u Dystrybutorów.
§3
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Udział w Promocji mogą wziąć Instalatorzy, którzy w czasie trwania Promocji wskazanym w
§ 2 ust. 2 powyżej kupią u Dystrybutora Produkty w zestawie obejmującym komplet
składający się z jednej jednostki wewnętrznej i jednego agregatu, zgodnie z tabelami
wskazanymi w ust. 3 poniżej. Zakup wyłącznie jednostki wewnętrznej lub zakup wyłącznie
agregatu nie uprawnia do uzyskania nagrody. Uczestnik otrzyma nagrodę za każdy zestaw
Produktów (jedna jednostka wewnętrzna + jeden agregat), jaki kupił w czasie trwania
Promocji u Dystrybutora, pod warunkiem że nie wyczerpała się jeszcze pula nagród. Objęte
Promocja zestawy wskazane są w ust. 3a) i 3b) poniżej.
2. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona. O uzyskaniu nagrody decydować będzie
kolejność dokonania zakupów w Promocji.
3. Nagrodami w Promocji są:
a) Voucher o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) – w ilości 300 (słownie: trzystu)
sztuk – przysługujący za zakup następujących Produktów:

Kod jednostki wewnętrznej

Kod jednostki zewnętrznej

Standard
AR09KSFHBWKNZE

AR09KSFHBWKXZE

AR12KSFHBWKNZE

AR12KSFHBWKXZE

AR18KSFHBWKNEU

AR18KSFHBWKXEU

AR24KSFHBWKNEU

AR24KSFHBWKXEU
Eco

AR09KSFPEWQNZE

AR09KSFPEWQXZE

AR12KSFPEWQNZE

AR09KSFPEWQXZE

b) Voucher o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) – w ilości 500 (słownie:
pięćset) sztuk – przysługujący za zakup następujących Produktów:

Kod jednostki wewnętrznej

Kod Jednostki zewnętrznej
Prestige

AR09JSPFAWKNEU

AR09JSPFAWKXEU

AR12JSPFAWKNEU

AR12JSPFAWKXEU
Premium

AR09KSPDBWKNEU

AR09KSPDBWKXEU

AR12KSPDBWKNEU

AR12KSPDBWKXEU

AR18KSPDBWKNEU

AR18KSPDBWKXEU
Classic +

AR09KSWSBWKNZE

AR09KSWSBWKXZE

AR12KSWSBWKNZE

AR12KSWSBWKXZE

AR18KSWSAWKNEU

AR18KSWSAWKXEU

AR24KSWSAWKNEU

AR24KSWSAWKXEU
Wind Free

AR09MSPXBWKNEU

AR09MSPXBWKXEU

AR12MSPXBWKNEU

AR12MSPXBWKXEU

4. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi z chwilą dokonania od Dystrybutora zakupu
Produktów, zgodnie z ust. 3 powyżej. Nagrodę przekaże Uczestnikowi Dystrybutor, działając
w tym zakresie w imieniu i na rzecz Fundatora.
5. Voucher stanowiący nagrodę należy zrealizować w terminie 60 dni od jego otrzymania. Za
datę otrzymania Vouchera uważa się dzień zakupu Produktu przez Instalatora od
Dystrybutora. Po upływie tego terminu, realizacja Vouchera nie będzie możliwa, a Instalator
traci możliwość wykorzystania nagrody.
6. Voucher może być zrealizowany w jednym z Brand Store’ów Fundatora. Aby zrealizować
Voucher, Uczestnik powinien okazać pracownikowi Brand Store’a otrzymany Voucher wraz z
fakturą potwierdzającą zakup Produktu na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Dla Instalatorów biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą nagroda stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Voucherów na ich ekwiwalent pieniężny lub
na inne świadczenie.

§4
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji
oraz w terminie do dnia: 14.08.2017 r., natomiast reklamacje związane z realizacją Vouchera
można zgłaszać w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty wydania Vouchera.
2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora: Cursor S.A.
Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12 z dopiskiem „Promocja Voucher do RAC” lub pocztą
elektroniczną na adres: promocjarac@ms.cursor.pl, z dopiskiem „Promocja Voucher do RAC”
w tytule wiadomości. Organizator może zwrócić się do Instalatora o podanie następujących
danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Instalatorów biorących udział w Promocji jest Samsung
Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu
14), który dla celów prowadzenia Promocji powierzył Organizatorowi i Dystrybutorom
przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm., dalej „Ustawa”).
2. Dane osobowe Instalatorów

(imię i nazwisko, numer faktury zakupowej, numer telefonu,

adres e-mail), zebrane w chwili wydania Vouchera, przetwarzane będą przez administratora
danych osobowych oraz Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie
wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji (w tym wydania nagród i ich realizacji), a także
dla celów przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych związanych z Promocją.
3. Organizator będzie prowadził ewidencję Instalatorów, którzy otrzymali Vouchery.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane osobowe wyraźnie
wskazane przez Instalatora w trakcie wydawania Vouchera. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dystrybutor, po podaniu odpowiednich
danych przez Uczestnika, odznaczy odpowiednie pole w systemie, w którym prowadzona jest
Promocja.
5. Za odrębną zgodą Instalatora wyrażoną w systemie, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz
prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
6. Instalatorowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania i
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Instalatora adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Instalatora. Instalatorzy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz u
Dystrybutorów.
2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej
zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie
naruszy to praw nabytych przez Instalatorów.
6. O zmianie Regulaminu Instalator zostanie poinformowany drogą mailową. Instalator, który
nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego udziału w Promocji. W
razie zmiany Regulaminu jego nowa wersja będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz u
Dystrybutorów.
7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3 wymienione w treści
Regulaminu.

Załącznik nr 1 – modele biorące udział w Promocji

KUPONY 300 PLN - 300 sztuk
Kod jednostki wewnętrznej

Kod Jednostki zewnętrznej

Standard
AR09KSFHBWKNZE

AR09KSFHBWKXZE

AR12KSFHBWKNZE

AR12KSFHBWKXZE

AR18KSFHBWKNEU

AR18KSFHBWKXEU

AR24KSFHBWKNEU

AR24KSFHBWKXEU
Eco

AR09KSFPEWQNZE

AR09KSFPEWQXZE

AR12KSFPEWQNZE

AR12KSFPEWQXZE

KUPONY 400 PLN - 500 sztuk
Kod jednostki wewnętrznej

Kod Jednostki zewnętrznej

Prestige
AR09JSPFAWKNEU

AR09JSPFAWKXEU

AR12JSPFAWKNEU

AR12JSPFAWKXEU
Premium

AR09KSPDBWKNEU

AR09KSPDBWKXEU

AR12KSPDBWKNEU

AR12KSPDBWKXEU

AR18KSPDBWKNEU

AR18KSPDBWKXEU
Classic +

AR09KSWSBWKNZE

AR09KSWSBWKXZE

AR12KSWSBWKNZE

AR12KSWSBWKXZE

AR18KSWSAWKNEU

AR18KSWSAWKXEU

AR24KSWSAWKNEU

AR24KSWSAWKXEU

Wind Free
AR09MSPXBWKNEU

AR09MSPXBWKXEU

AR12MSPXBWKNEU

AR12MSPXBWKXEU

Załącznik nr 2 – Lista Dystrybutorów

Firma

Siedziba

Klimspaw

Powsińska 48, 02-903 Warszawa

Holder

Przemyska 38, 61-324 Poznań

Klimazbyt

Marynarki Polskiej 75, 85-557 Gdańsk

Eko-sanit

Piaskowa 23, 20-413 Lublin

Netklima

Brańska 6, 15-260 Białystok

Kliweko

Zawiła 22, 30-442 Kraków

Pefra

Otyńska 8 54-426 Wrocław

Clima-komfort Jeziorna 6, 86-300 Grudziądz
Lindab

Sochaczewska 144 Wieruchów 05-850, Ożarów Mazowiecki

Neoklima

Skośna 12- 30-383 Kraków

Action-energy

Zakopiańska 159, 30-435 Kraków

Systherm

Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań

Załącznik nr 3 – Lista Brand Store’ów

Brand
Store

nazwa

Iterra

adres

kod

miasto

województwo

Galeria Bałtycka al. Grunwaldzka 141

80-264

Gdańsk

pomorskie

Iterra

Galeria
Krakowska

ul. Pawia 5

31-154

Kraków

małopolskie

Iterra

Galeria Biała

ul. Czesława Miłosza 2

15-265

Białystok

podlaskie

Iterra

Zielone Arkady

al. Wojska Polskiego 1

85-171

Bydgoszcz

kujawsko pomorskie

Iterra

Galeria Echo

ul. Świętokrzyska 20

25-406

Kielce

świętokrzyskie

Matrix
Media

Stary Browar

ul. Półwiejska 32

61-888

Poznań

wielkopolskie

Matrix
Media

Silesia

ul. Chorzowska 107

40-101

Katowice

śląskie

Matrix
Media

Magnolia

ul. Legnicka 58

54-204

Wrocław

dolnośląskie

Matrix
Media

Manufaktura

ul. Karskiego 5

91-071

Łódź

łódzkie

Matrix
Media

Bielany
Wrocławskie

ul. Czekoladowa 9

55-040

Kobierzyce

dolnośląskie

Matrix
Media

Bielsko-Biała

Mostowa 2

43-300

BielskoBiała

Śląskie

Matrix
Media

Port Łódź

ul. Pabianicka 245

93-457

Łódź

łódzkie

Matrix
Media

Posnania

ul. Pleszewska 1

61-136

Poznań

wielkopolskie

Matrix
Media

Arkadia

al. Jana Pawła II 82

00-175

Warszawa

mazowieckie

Iterra

Atrium
Targówek

ul. Głębocka 15

03-287

Warszawa

mazowieckie

Iterra

Riviera Gdynia

ul. Kazimierza
Górskiego 2

81-304

Gdynia

pomorskie

