REGULAMIN
akcji promocyjnej

Volex 10.0
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§1
DEFINICJE
Akcja promocyjna – akcja promocyjna „Volex 10.0” organizowana i prowadzona na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).
Organizator – GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 1, 02-676
Warszawa, 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: 0000038776, NIP:
9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym w wysokości 10.638.000,00 zł.
Koordynator – osoba lub podmiot wyznaczony przez Organizatora, wykonujący w jego
imieniu i na jego rzecz czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej w stosunku do
Uczestnika, w szczególności weryfikację zakupów, wysyłkę Nagród oraz obsługę
reklamacji.
Produkty – produkty z serii System GEBERIT Volex, wprowadzone do obrotu przez
Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnik:
a)
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług
instalatorskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu
Produktów w Punkcie Sprzedaży, która dokonała Zgłoszenia Promocyjnego i
spełnia wymogi określone w Regulaminie,
b)
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
a wyposażona w zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą
w zakresie usług instalatorskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu Produktów w Punkcie Sprzedaży, która dokonała Zgłoszenia
Promocyjnego i spełnia wymogi określone w Regulaminie.
Nagroda – nagrody rzeczowe przewidziane za zakup Produktów w okresie trwania Akcji
promocyjnej.
Punkt Sprzedaży – punkt handlowy prowadzący działalność handlową w zakresie
wyposażenia łazienek i produktów instalacyjnych, gdzie prowadzona jest sprzedaż
Produktów.
Platforma Internetowa – strona internetowa przeznaczona do komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem w związku z funkcjonowaniem Akcji promocyjnej.
Usługodawca – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Platformy
Internetowej świadczący usługi drogą elektroniczną.
Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy regulamin Akcji promocyjnej Volex 10.0.
Dowód Zakupu – dokument potwierdzający nabycie Produktów przez Uczestnika w
postaci faktury VAT zawierającej pieczątkę Punktu Sprzedaży oraz podpis osoby
wystawiającej fakturę.
Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
§2
1

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady, na podstawie których przeprowadzona zostanie Akcja
promocyjna oraz warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Uczestnik zobowiązany jest
zaakceptować Regulamin przystępując do Akcji promocyjnej.
Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej Regulamin będzie dostępny w siedzibie
Organizatora, siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej Organizatora
prowadzonej pod adresem www.geberit.pl/promocjavolex.
Akcja promocyjna ma charakter zamknięty i jest adresowana wyłącznie do Uczestników.
Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie
części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu udziału w Akcji
promocyjnej, włącznie z prawem żądania zwrotu Nagród.
Akcja promocyjna jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 roku i trwa do 31.12.2021 roku z
zastrzeżeniem § 2 ust. 7.
Uczestnik jest uprawniony do zgłaszania w ramach Akcji promocyjnej Produktów
sprzedanych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku – z zastrzeżeniem § 7
ust. 4 Regulaminu.
Organizator jest uprawniony do wykonywania wszystkie czynności zarezerwowanych w
Regulaminie dla Koordynatora.
§3
UCZESTNICY
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej a wyposażona w zdolność prawną, prowadząca
działalność gospodarczą w zakresie usług instalatorskich, spełniająca łącznie poniższe
warunki:
a)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (wyłącznie w przypadku osób
fizycznych),
b)
mająca stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani
przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz Punktów Sprzedaży, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób oraz podmioty powiązane z Organizatorem,
Koordynatorem czy podmiotem prowadzącym Punkt Sprzedaży, w rozumieniu
odpowiednio art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
art. 11 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie możliwość pobierania pisemnych
oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania warunków, o których mowa w ust.
1 i 2 powyżej. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Uczestnika na żądanie
Organizatora bądź Koordynatora uniemożliwia Uczestnikowi uzyskanie Nagrody.
Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby
lub podmiotu zainteresowanego, z tym zastrzeżeniem, że osoba ta spełnia warunki
przewidziane w Regulaminie i otrzymała dane umożliwiające dostęp do Platformy
Internetowej.
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§ 4.
PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który dokonał pełnej rejestracji Dowodów
Zakupu na Platformie Internetowej www.geberitpro.pl, w tym zaakceptował Regulamin
Akcji promocyjnej oraz podał dane kontaktowe umożliwiające kontakt i wysyłkę Nagród
(Zgłoszenie Promocyjne).
2. Procedura przystąpienia Uczestnika do Akcji promocyjnej jest inicjowana poprzez
przekazanie przez Organizatora zaproszenia do udziału. W Akcji promocyjnej mogą brać
udział również osoby, które dowiedziały się o Akcji ze strony internetowej
www.geberit.pl/promocjavolex lub w Punkcie sprzedaży oraz spełniają wszystkie warunki
Regulaminu.
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§5
CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
Akcja promocyjna trwa od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów
Nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Akcji
promocyjnej, w każdym momencie – z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Organizator może zakończyć Akcję promocyjną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w
prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące, ograniczające lub
modyfikujące sposób przeprowadzania akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim
przypadku informacja o zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora, prowadzonej pod adresem www.geberit.pl/promocjavolex.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W takim
przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.geberit.pl/promocjavolex.
Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich
ogłoszenia.
W przypadku zakończenia Akcji promocyjnej przed terminem wskazanym w § 5 ust. 1
weryfikacja zakupów i rozliczenie Nagród nastąpi na zasadach określonych w § 8-10, przy
czym Uczestnik jest uprawniony do rejestracji Dowodów zakupu do czasu trwania Akcji
promocyjnej.
§6
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy w czasie jej trwania:
a)
w dowolnym Punkcie Sprzedaży dokonać zakupu Produktu potwierdzonego
Dowodem Zakupu, przy czym do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej uprawnia
Uczestnika wyłącznie zakup Produktu dokonany w czasie wskazanym w § 2 ust. 7,
b)
dokonać rejestracji zakupów na Platformie Internetowej.
W czasie trwania Akcji promocyjnej jeden Dowód Zakupu może być zarejestrowany tylko
jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika.
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§7
REJESTRACJA ZAKUPÓW ORAZ ZWROTÓW
1. Uczestnik rejestruje na Platformie Internetowej zakupy Produktów poprzez zamieszczenie
w ramach Platformy Internetowej skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu oraz podanie
wartości netto wszystkich Produktów objętych Dowodem Zakupu. Uczestnik zobowiązany
jest ukryć informacje dotyczące cen towarów wymienionych w treści Dowodu Zakupu
niebędących Produktami. Dane sprzedawcy nie podlegają ukryciu.
2. Uczestnik może rozpocząć rejestrację faktur VAT potwierdzających zakup Produktów od
pierwszego dnia Akcji promocyjnej.
3. Rejestracja zakupionych Produktów może być dokonana przez Uczestnika nie wcześniej
niż z chwilą otrzymania Dowodu zakupu. Regulamin może przewidywać dodatkowe
ograniczenia w tym zakresie.
4. Rejestracja zakupionych Produktów odbywa się w okresach kwartalnych
(kalendarzowych). Uczestnik może dokonać rejestracji Produktów najpóźniej do 14. dnia
miesiąca następującego po upływie danego kwartału kalendarzowego – zgłoszenia
zakupu Produktów z naruszeniem wskazanego terminu nie będą uwzględniane przez
Organizatora, przy czym Organizator jest uprawniony podjęcia decyzji o przyjęciu zgłoszeń
złożonych z naruszeniem wskazanego terminy na podstawie indywidualnego i
uzasadnionego wniosku Uczestnika.
5. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie przez Uczestnika faktur VAT zaliczkowych do czasu, aż
faktury te nie będą potwierdzać faktycznego nabycia Produktów, a także zgłaszanie innych
dokumentów, nie będących Dowodami zakupu.
6. W razie dokonania przez Uczestnika zwrotu zakupionych wcześniej i zarejestrowanych na
Platformie Internetowej Produktów, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, Uczestnik
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
faktury VAT korekty lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu zapłaconej
należności, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej, przesłać
informację o dokonanym zwrocie oraz skan faktury VAT korekty potwierdzającej zwrot
Produktów (Uczestnik zobowiązany jest zakryć informacje dotyczące cen towarów
wymienionych w treści faktury VAT korekty niebędących Produktami) na adres e-mail
Koordynatora: biuro@geberitpro.pl. Zrealizowane zwroty pomniejszają wartość zakupów
dokonanych w miesiącu, w którym zwroty zostały zgłoszone Koordynatorowi.
7. Szczegóły dotyczące sposobu rejestrowania zakupu Produktów mogą być dodatkowo
przedstawione we właściwej instrukcji dostępnej na Platformie Internetowej lub w
regulaminie Platformy Internetowej.

1.

2.

3.

§8
NAGRODY
Za zakup Produktów w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będą Nagrody do wyboru
według listy w Załączniku nr 1.
W zależności od wartości zakupów Produktów potwierdzonych Dowodem Zakupu
Uczestnik może wybrać Nagrodę aż do wyczerpania limitu, który mu przysługuje w
związku ze zgłoszonym zakupem Produktów.
Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji
zarejestrowanych na Platformie Internetowej zakupów i dokonania wyboru Nagrody
przez Uczestnika, poprzez przekazanie Nagrody za pośrednictwem Doradców
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Handlowych lub Doradców Technicznych Organizatora lub poprzez nadanie przesyłki
pocztą kurierską na adres Uczestnika wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnych
na Platformie Internetowej. W przypadku Uczestnika będącego osobą prawną albo
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a wyposażoną w zdolność
prawną wysyłka Nagród nastąpić może wyłącznie na adres siedziby Uczestnika,
wskazany w Zgłoszeniu Promocyjnym, ujawniony w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany siedziby przez Uczestnika i
niepoinformowania o tym Organizatora, Organizator jest uprawniony wysłać Nagrodę
na adres dotychczasowej siedziby, jak i na nowy ustalony w Krajowym Rejestrze
Sądowym adres.
Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyboru Nagrody nie później niż do 14. dnia
miesiąca następującego po zakończeniu Akcji promocyjnej.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub
na inne świadczenie.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji promocyjnej przekroczy liczbę Nagród, o
uzyskaniu Nagród decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia przez Uczestnika,
zaś w przypadku takiej samej daty zgłoszenia kolejność otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora.
Organizator poinformuje na stronie internetowej prowadzonej pod adresem
www.geberit.pl/promocjavolex o wyczerpaniu puli Nagród, o której mowa w ust. 5
powyżej.
W przypadku uzyskania przez Uczestnika Nagród, wartość świadczenia stanowi dla
Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu
na zasadach wynikających z właściwych przepisów.
W razie zwrotu przez Uczestnika zakupionych Produktów promocyjnych Uczestnik jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie oraz dokonać
jednocześnie zwrotu przyznanych mu Nagród, jeżeli zostały one przekazane już
Uczestnikowi lub jeżeli je otrzyma w terminie późniejszym zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu.
§9
ODBIÓR NAGRÓD I SKUTKI ICH NIEODEBRANIA
Uczestnik w momencie odbierania Nagrody ma obowiązek sprawdzić na tyle na ile
pozwala na to kształt przesyłki, czy nie jest ona uszkodzona i czy zawiera wszystkie
Nagrody. W razie stwierdzenia, że Nagroda lub Nagrody są niekompletne, uszkodzone
lub w inny sposób nie odpowiadają wnioskowi Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest
odnotować tę okoliczność podczas odbioru Nagrody i skontaktować się niezwłocznie z
Organizatorem.
W przypadku zwrotu Nagrody z uwagi na jej nieodebranie przez Uczestnika, prawo do
otrzymania Nagrody wygasa, a Nagroda lub Nagrody stają się nienależne. Organizator
może jednak uwzględnić okoliczności dotyczące Uczestnika, które spowodowały, że
Uczestnik nie odebrał Nagrody i przyznać mu ją ponownie uwzględniając warunki
przewidziane w Regulaminie i w złożonej przez Uczestnika reklamacji.
W momencie przekazania Uczestnikowi Nagrody, na Uczestnika przechodzą wszystkie
ciężary i ryzyka z nią związane.
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§ 10
WERYFIKACJA ZAKUPU I REJESTRACJI PRODUKTÓW
Koordynator dokona weryfikacji zarejestrowanych zakupów na Platformie Internetowej
przez Uczestników do 21 dni roboczych od zakończenia Okresu rozliczeniowego. W tym
okresie Uczestnik może zostać wezwany do przesłania wyraźnego zdjęcia lub skanu
Dowodu Zakupu. Koordynatorowi przysługuje również prawo zażądania od Uczestnika
okazania oryginału Dowodu Zakupu, jak również potwierdzenia przez Uczestnika w
Punkcie Sprzedaży faktu zakupu Produktów (m.in. w sytuacji, gdy na załączonym skanie
dowodu zakupu jakiekolwiek dane są nieczytelne) oraz żądania złożenia przez
Uczestnika oświadczenia o niezwróceniu nabytych Produktów wskazanych na Dowodzie
Zakupu, który został zgłoszony. Żądane dokumenty i/lub potwierdzenia powinny zostać
przekazane Koordynatorowi przez Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia żądania ich przekazania. Czas oczekiwania na przekazanie dokumentów i/lub
potwierdzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje, że termin, o którym
mowa w niniejszym ustępie podlega zawieszeniu i biegnie dalej od momentu uzyskania
stosownych dokumentów i/lub potwierdzeń.
W przypadku nieuzyskania dokumentów i/lub potwierdzeń, o których mowa w ust. 1
powyżej w określonym tam terminie czy też w razie ponownego przesłania
niewyraźnego pliku Zgłoszenie Promocyjne, jako niespełniające warunków Regulaminu,
nie zostanie zakwalifikowane do Akcji promocyjnej.
Koordynator ma prawo weryfikacji zarejestrowanych przez Uczestnika zakupów
Produktów m.in. poprzez:
a. stały wgląd w informacje dotyczące zakupów rejestrowanych przez Uczestnika
w ramach Platformy Internetowej;
b. żądanie złożenia oświadczenia o niezwróceniu Produktów;
c. żądanie przedstawienia do wglądu oryginału faktury VAT zakupowej czy faktury
VAT korekty osobie wyznaczonej przez Koordynatora (Uczestnik zobowiązany
jest zakryć informacje dotyczące cen towarów wymienionych w treści tej
faktury VAT niebędących Produktami);
d. bezpośredni kontakt z Punktem Sprzedaży, na co Uczestnik wyraża zgodę w
momencie rejestracji danej faktury VAT na Platformie Internetowej oraz
akceptując Regulamin.
Koordynator jest uprawniony do żądania pisemnego potwierdzenia faktu udzielenia
upoważnienia osobie reprezentującej Uczestnika niebędącego osobą fizyczną zarówno
przed, jak i po wysłaniu Nagrody Uczestnikowi. W przypadku niepotwierdzenia
upoważnienia przez takiego Uczestnika w terminie 21 dni od otrzymania wezwania do
potwierdzenia upoważnienia, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
Do momentu wyjaśnienia powstałych wątpliwości oraz złożenia stosownych oświadczeń
wysyłka Nagrody zostanie zawieszona.
§ 11
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w terminie 14
dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia złożenie reklamacji, lub w terminie
14 dni od dnia otrzymania Nagrody, jeżeli Uczestnik taką Nagrodę otrzymał a reklamacja
dotyczy tej Nagrody.
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Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres
Koordynatora: biuro@geberitpro.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko
osoby składającej reklamację, jej dokładny adres, powody złożenia reklamacji oraz opis
żądania.
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że
niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 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.
Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji Koordynatora do ponownego odwołania się do Koordynatora. Ponowne
rozstrzygnięcie przez Koordynatora reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie
uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i
powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego,
wyczerpuje tryb tego postępowania.
§ 12
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów
prowadzenia Akcji promocyjnej może powierzyć Koordynatorowi przetwarzanie danych
osobowych Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE L z 2016 r., poz. 119.1 – dalej:
RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach archiwizacyjnych
i statystycznych oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
(art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Organizator lub Koordynator będzie przetwarzał dane Uczestników w zakresie, w jakim
dane osobowe Uczestników będą niezbędne do należytego świadczenia usług drogą
elektroniczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania Platformy Internetowej oraz
prawidłowego wypełnienia postanowień niniejszego Regulaminu i Akcji promocyjnej. W
tym zakresie Organizator zawrze z Koordynatorem i Usługodawcą umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych Uczestników, w której określi zakres i sposób
przekazywania danych osobowych Uczestników a także określi sposoby ich
zabezpieczeń. W przypadku cofnięcia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych, jeżeli nie będzie innych podstaw przetwarzania tychże danych,
Organizator zobowiąże Koordynatora i Usługodawcę do usunięcia tych danych z
posiadanych przez nich nośników w jakiejkolwiek formie, bądź zobowiąże te podmioty
do zanonimizowania tych danych.
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
Akcji promocyjnej.
Organizator podejmie odpowiednie czynności by należycie zabezpieczyć dane osobowe
Uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w
Zgłoszeniu Promocyjnym oraz w treści Dowodu Zakupu, w postaci imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie
oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych
uniemożliwia doręczenie korespondencji.
Wraz ze zgłoszeniem się Uczestnika do Akcji promocyjnej, Uczestnik zapozna się z
obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora a także zostanie poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest
grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora. W przypadku skorzystania z Akcji promocyjnej, nie można skorzystać na
podstawie tego samego Dowodu Zakupu z innej akcji promocyjnej, która obowiązuje w
tym samym czasie.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
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Nagroda
Zaciskarka ACO203plus [2], w walizce (691.218.P1.2), 1 szt
Zaciskarka ECO203 [2], w walizce (691.214.P2.1), 1 szt
Zaciskarka ACO103plus [1], w walizce (691.017.P1.1), 1 szt
Zestaw szczęk zaciskowych [2] Geberit Volex d16-40 (690.272.00.1), 1 szt
Opaska zaciskowa [2] Geberit Volex d63 (691.176.00.1), 1 szt
Opaska zaciskowa [2] Geberit Volex d50 (691.175.00.1), 1 szt
Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Volex [1] d16-32 (690.171.00.1), 1 szt
Zestaw szczęk zaciskowych [2] Geberit Volex d16-32 (690.271.00.1), 1 szt
Zestaw szczęk zaciskowych [2] Geberit Volex d16-26 (690.270.00.1), 1 szt
Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Volex [1] d16-26 (690.170.00.1), 1 szt
Giętarka Geberit Mepla d16-32, kpl w walizce (690.412.00.3), 1 szt
Akumulator ACO202 (18V, 5 Ah) (690.600.00.1), 1 szt
Rozwijak do rur (duży), 1 szt
Zestaw narzędzi do obróbki rur Geberit Volex d16-26, w walizce (691.621.00.1), 1 szt
Regulator główny MCU (651.432.00.1), 1 szt
Taker Geberit (690.800.00.1), 1 szt
Zestaw do mocowania gradownika Geberit Volex, w walizce (690.620.00.1), 1 szt
Rozwijak do rur (mały), 1 szt
Termostat pokojowy RCD2, bezprzewodowy (651.428.00.1), 1 szt
Rura Geberit Volex ML d16 w zwoju 200m (617.050.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [1] Geberit Volex d32 (690.163.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [2] Geberit Volex d32 (690.263.00.1), 1 szt
Termostat pokojowy RCD2 (651.427.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [1] Geberit Volex d26 (690.162.00.1), 1 szt
Termostat pokojowy RCD1, bezprzewodowy (651.426.00.1), 1 szt
Walizka uniwersalna (691.145.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [2] Geberit Volex d26 (690.262.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [1] Geberit Volex d20 (690.161.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [2] Geberit Volex d20 (690.261.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [1] Geberit Volex d16 (690.160.00.1), 1 szt
Szczęki zaciskowe [2] Geberit Volex d16 (690.260.00.1), 1 szt
Termostat pokojowy RCD1 (651.425.00.1), 1 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d63 (690.616.00.1), 1 szt
Antena (651.436.00.1), 1 szt
Nożyce Geberit Mepla d16-26 (690.134.00.1), 1 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d50 (690.615.00.1), 1 szt
Rura Geberit Volex ML d16 w zwoju 100m (617.040.00.1), 1 szt
Akumulator do ACO 103plus, ACO 102, 12V (690.019.00.1), 1 szt
Walizka do szczęk zaciskowych [2] (691.137.00.1), 1 szt
Walizka uniwersalna (691.141.00.1), 1 szt
Obcinak do rur Geberit Mepla/Volex d16-50 (690.112.00.1), 1 szt
Kalibrator do rur Geberit Volex d16-50 (690.602.00.1), 1 szt
Kurtka softshell , 1 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d40 (690.614.00.1), 1 szt
Pokrętło do nasadek do gradowania i kalibracji Geberit (690.619.00.1), 1 szt
Bluza robocza, 1 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d32 (690.613.00.1), 1 szt
Ogrodniczki robocze, 1 szt
Spodnie robocze, 1 szt
Siłownik zaworu Geberit (651.420.00.1), 1 szt
Trójnik Geberit Volex d26-16-26 (618.102.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d26-20-26 (618.112.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d26-26-16 (618.132.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d26-26-26 (618.092.00.1), 5 szt
Zapasowe kółko tnące do nożyc Geberit Mepla (690.936.00.1), 1 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d26-Rp1 (618.412.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d26-Rp3/4 (618.402.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d26-R1 (618.382.00.1), 5 szt

Wartość zakupów Geberit Volex
57 700 zł
47 900 zł
42 200 zł
24 200 zł
21 000 zł
20 300 zł
19 200 zł
19 000 zł
14 400 zł
14 300 zł
12 900 zł
12 700 zł
10 000 zł
9 000 zł
7 400 zł
6 300 zł
6 000 zł
5 800 zł
5 800 zł
5 000 zł
4 800 zł
4 700 zł
4 600 zł
4 400 zł
4 400 zł
4 300 zł
4 200 zł
4 000 zł
4 000 zł
3 800 zł
3 700 zł
3 500 zł
3 400 zł
3 000 zł
2 700 zł
2 600 zł
2 500 zł
2 200 zł
2 100 zł
2 100 zł
1 700 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 400 zł
1 300 zł
1 300 zł
1 300 zł
1 200 zł
1 200 zł
1 200 zł
1 200 zł
1 200 zł
1 200 zł
1 100 zł
1 100 zł
1 100 zł
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Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d26-R3/4 (618.372.00.1), 5 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d26 (690.612.00.1), 1 szt
Kalibrator do rur Geberit Volex d16-26 (690.601.00.1), 1 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d26-Rp3/4 L5.7 (618.602.00.1), 5 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d20 (690.611.00.1), 1 szt
Spodnie robocze krótkie, 1 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp3/4 L5.7 (618.631.00.1), 5 szt
Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Volex d16 (690.610.00.1), 1 szt
T-shirt - zestaw 3 szt., 1 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp1/2 L7.7 (618.621.00.1), 5 szt
Podłączenie armatury d20-Rp1/2-20 L5.6 (618.661.00.1), 2 szt
Kolano Geberit Volex 90st. d26 (618.072.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-Rp1/2 L7.7 (618.620.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp1/2 L5.2 (618.611.00.1), 5 szt
Podłączenie armatury d16-Rp1/2-16 L5.6 (618.640.00.1), 2 szt
Korek Geberit Volex do próby ciśnieniowej d32x1/2" (690.633.26.1), 1 szt
Trójnik Geberit Volex d16-20-16 (618.121.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d20-16-16 (618.101.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d20-16-20 (618.111.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d20-20-16 (618.131.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d20-20-20 (618.091.00.1), 5 szt
Złączka Geberit Volex d26 (618.012.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d26-Rp1 (618.292.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d26-Rp3/4 (618.282.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d26-R1 (618.352.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d26-R3/4 (618.342.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-Rp1/2 L5.2 (618.610.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d20-Rp1/2 długie (618.391.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp1/2 L4.0 (618.601.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d32-26-32 (618.163.00.1), 2 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d20-Rp1/2 (618.401.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d20-Rp3/4 (618.411.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d20-R1/2 (618.371.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d20-R3/4 (618.381.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d16-Rp1/2 długie (618.390.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-Rp1/2 L4.0 (618.600.00.1), 5 szt
Redukcja Geberit Volex d26-16 (618.032.00.1), 5 szt
Redukcja Geberit Volex d26-20 (618.043.00.1), 5 szt
Zestaw podłączeń armatury Geberit Volex d20-Rp1/2-20 (618.851.00.1), 1 szt
Kolano Geberit Volex 90st. d20 (618.071.00.1), 5 szt
Trójnik Geberit Volex d16-16-16 (618.090.00.1), 5 szt
Korek Geberit Volex do próby ciśnieniowej d26x1/2" (690.632.26.1), 1 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.wewn. 90st. d16-Rp1/2 (618.400.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d16-R1/2 (618.380.00.1), 5 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex z gw.zewn. 90st. d16-R3/8 (618.370.00.1), 5 szt
Korek Geberit Volex do próby ciśnieniowej d16x1/2" (690.630.26.1), 1 szt
Korek Geberit Volex do próby ciśnieniowej d20x1/2" (690.631.26.1), 1 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-Rp1/2 lewe (618.580.00.1), 2 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-Rp1/2 prawe (618.570.00.1), 2 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp1/2 lewe (618.581.00.1), 2 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-Rp1/2 prawe (618.571.00.1), 2 szt
Podłączenie armatury Geberit Volex d20-Rp1/2-20 poziome (618.701.00.1), 2 szt
Trójnik Geberit Volex d20-26-20 (618.122.00.1), 2 szt
Trójnik Geberit Volex d26-16-20 (618.152.00.1), 2 szt
Trójnik Geberit Volex d26-20-16 (618.162.00.1), 2 szt
Trójnik Geberit Volex d26-20-20 (618.141.00.1), 2 szt
Trójnik Geberit Volex d26-26-20 (618.142.00.1), 2 szt
Zestaw podłączeń armatury Geberit Volex d16-Rp1/2-16 (618.850.00.1), 1 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d20-Rp1/2 (618.281.00.1), 5 szt

1 100 zł
1 100 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
960 zł
960 zł
950 zł
920 zł
920 zł
870 zł
840 zł
810 zł
810 zł
770 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
760 zł
740 zł
710 zł
710 zł
710 zł
690 zł
690 zł
690 zł
690 zł
630 zł
630 zł
630 zł
630 zł
610 zł
590 zł
590 zł
560 zł
550 zł
550 zł
550 zł
520 zł
520 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
510 zł
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Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d20-Rp3/4 (618.291.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d20-R1/2 (618.341.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d20-R3/4 (618.351.00.1), 5 szt
Uchwyt mocujący Geberit (651.827.00.1), 100 szt
Redukcja Geberit Volex d20-16 (618.031.00.1), 5 szt
Złączka Geberit Volex d20 (618.011.00.1), 5 szt
Kolano Geberit Volex 90st. d16 (618.070.00.1), 5 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d16-15-L165 (617.300.21.1), 2 szt
Kolano przyłączeniowe Geberit Volex d20-15-L165 (617.301.21.1), 2 szt
Złączka Geberit Volex d16 (618.010.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d16-Rp1/2 (618.280.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.wewn. d16-Rp3/4 (618.290.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d16-R1/2 (618.350.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d16-R3/4 (618.360.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex z gw.zewn. d16-R3/8 (618.340.00.1), 5 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex/Mapress d26-22 (618.302.00.1), 1 szt
Kolano przejściowe Geberit Volex/MeplaFix 90st. d16-MF20 (618.430.00.1), 1 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex/Mapress d16-15 (618.300.00.1), 1 szt
Złączka przejściowa Geberit Volex/MeplaFix d16-MF20 (618.420.00.1), 1 szt
Śrubunek przyłączeniowy Geberit Volex d16-EuG3/4 (617.290.00.1), 1 szt

510 zł
510 zł
510 zł
500 zł
460 zł
460 zł
400 zł
400 zł
400 zł
380 zł
380 zł
380 zł
380 zł
380 zł
380 zł
240 zł
200 zł
150 zł
150 zł
120 zł
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