
REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Ciepła promocja akcesoriów izolacyjnych BDX+BBX”

§ 1
Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć

1.1. Organizator – FOLNET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skórzewie, przy ul. Cisowej 18, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000404046.
1.2. Promocja Konsumencka – akcja promocyjna, prowadzona dla klientów indywidualnych,  w której
otrzymują oni produkty promocyjne za 1zł/netto, w szczegółach określona niniejszym Regulaminem.
1.3. Uczestnik – osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która w czasie trwania promocji
zakupiła Produkty Promocyjne u Organizatora oraz poprawnie wypełniła Kupon Promocyjny.
1.4. Produkty Promocyjne – okna do poddaszy VELUX typu GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GZL, GTL,
GXL, okna INTEGRA wraz z kompletem kołnierzy uszczelniających VELUX typu EDZ, EKZ, EDW, EKW oraz
kompletem zestawów izolacyjnych VELUX BDX 2000.
1.5. Punkt Sprzedaży – miejsce sprzedaży Produktów Promocyjnych w ramach Promocji Konsumenckiej.
1.6. Kupon  Promocyjny – kupon wystawiony przez Organizatora przeznaczony do realizacji Promocji
Konsumenckiej, który będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej www.OknaDachowe.com oraz w
punktach sprzedaży.
1.7. Zgłoszenie promocyjne – nadesłany przez klienta wypełniony Kupon Promocyjny.

§ 2
Dane osobowe

2.1. Organizator  jest  administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Promocji  Konsumenckiej  w
rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.
883 ze zm.).
2.2. Uczestnikowi  Promocji  Konsumenckiej,  którego  dane  zostaną  umieszczone  w  zbiorze  danych
osobowych, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także
prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych w celach marketingowych.
2.3. Żądania takie powinny być składane pisemnie – listem poleconym – na adres siedziby Organizatora
podany  w  §  1  pkt  1.1.  niniejszego  Regulaminu  lub  złożone  osobiście,  za  pokwitowaniem,  w  siedzibie
Organizatora.
2.4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji Konsumenckiej będą przechowywane oraz przetwarzane
w celach marketingowych i promocyjnych wyłącznie w siedzibie Organizatora.
2.5. Dane osobowe Uczestników Promocji Konsumenckiej nie będą wykorzystywane w inny sposób niż do
celów określonych w niniejszym Regulaminie, jak  również nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Promocji Konsumenckiej

3.1.  Promocja Konsumencka trwa od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. lub do wyczerpania
zapasów. 
3.2. Promocji  Konsumenckiej  podlegają produkty promocyjne zakupione u Organizatora.
3.3. Uczestnikiem Promocji Konsumenckiej może być osoba fizyczna, nieprowadząca działalności
gospodarczej, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. nie jest pracownikiem etatowym Organizatora,
b. wyraziła zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w celach promocji i marketingu
prowadzonych przez Organizatora, w tym promocji i marketingu świadczonych usług i oferowanych
produktów,
c. wyraziła zgodę na udział w ankiecie w trakcie zakupu oraz ponowny kontakt w terminie przewidywanego
wykonywania izolacji wewnętrznych poddasza i wnęk okien dachowych, 
d. wyraziła zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Promocji Konsumenckiej,
e. zaakceptowała niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej,
f. w terminie od 1 listopada 2012 roku do 31 październik 2013 roku zakupiła produkty promocyjne i wysłała
prawidłowo wypełniony, oryginalny Kupon Promocyjny drogą mailową lub faxem.
3.4. Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  akcjami  promocyjnymi,  np.  z  dodatkowymi  rabatami  w  ramach
indywidualnych wycen udzielanych przez Organizatora.



§ 4
Zasady Promocji Konsumenckiej

4.1. Uczestnik Promocji  Konsumenckiej  w czasie jej trwania, dokonuje  zakupu u Organizatora na minimum
cztery kompletne Produkty Promocyjne, natomiast czwarty zestaw izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej
BDX+BBX otrzyma za 1zł/netto. 
4.2. W skład jednego kompletnego Produktu Promocyjnego wchodzi:
a) okno dachowe VELUX typu GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GZL, GTL, GXL, okna INTEGRA,
b) kołnierz uszczelniający VELUX typu EDZ, EKZ, EDW, EKW,
c) rama izolacyjna BDX 2000.
4.3. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jeden (1) zestaw izolacji BDX+BBX za 1zł/netto.
4.4. W   zgłoszeniu  Promocyjnym  Uczestnik  podaje  swoje  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  telefon
kontaktowy, adres mailowy, akceptuje Regulamin Akcji  Promocyjnej,  odpowiada na zamieszczone w nim
pytania oraz wyraża zgodę na ponowny kontakt w terminie wykonywania izolacji i wnęk okiennych.

§ 5
Zwrot i wymiana Produktów Promocyjnych

5.1. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego, w związku z którym Uczestnik otrzymał zestaw izolacji
cieplnej  i  przeciwwilgociowej  BDX+BBX  za  1zł/netto  na  podstawie  Promocji  Konsumenckiej,  Uczestnik
zobowiązany jest zwrócić w pierwszej kolejności produkt otrzymany w promocji. 
5.2. Wszystkie   Produkty  Promocyjne zakupione w czasie  trwania  Promocji   Konsumenckiej  podlegają
standardowym warunkom gwarancyjnym.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje  dotyczące przebiegu Promocji  Konsumenckiej  mogą być  zgłaszane od dnia  rozpoczęcia
Promocji  Konsumenckiej  przez  cały  czas  jej  trwania,  nie  później  jednak  niż  do  20  listopada 2013  roku
(decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora). 
6.2. Reklamacje należy składać wyłącznie na piśmie, podając imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem
zamieszkania  Uczestnika  oraz  dokładny  opis  i  powód  reklamacji.  Reklamacja  powinna  zawierać  podpis
Uczestnika  i  być  przesłana  pocztą  listem  poleconym na  adres  Organizatora  wskazany  w  §  1  pkt  1.1.
niniejszego Regulaminu.
6.3. Komisja  Konkursowa  rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.4. Uczestnik  zostanie  powiadomiony  o  decyzji  Komisji   Konkursowej   listem poleconym wysłanym za
potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia (decyduje
data stempla pocztowego).
6.5. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 7
Postanowienia końcowe

7.1. Nad  prawidłowością  przebiegu  Promocji  czuwać  będzie  Komisja  Konkursowa  powołana  przez
Organizatora.
7.2.  Komisja jest  dwuosobowa i działa na podstawie ustalonego przez Organizatora Regulaminu Promocji
Konsumenckiej.
7.3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji
Konsumenckiej oraz rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
7.4. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.OknaDachowe.com.
7.5. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7.6. Przystąpienie przez  Uczestnika  do Promocji  Konsumenckiej  jest równoznaczne z wyrażeniem przez
niego zgody na zasady i warunki prowadzenia Promocji  Konsumenckiej określone niniejszym Regulaminem.


