


REGULAMIN PROMOCJI
„Kup 5l Snieżki Satynowej, 

a farbę do sufitów dostaniesz za 1zł”

§ 1
Warunki ogólne

1. Organizatorem promocji „Kup 5l Śnieżki Satynowej, a farbę do sufitów 
  dostaniesz za 1zł” (dalej jako „Promocja”), jest Fabryka Farb i Lakierów 
  „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Lubzinie (Lubzina 34 A, 39-102 Lubzina), 
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
  przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 
  pod numerem: 0000060537, NIP: 8181433438, REGON: 690527477,  
  kapitał zakładowy 12.617.778,00 zł opłacony w całości (dalej jako  
  „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach  
  określonych w niniejszym Regulaminie w okresie od dnia 9 marca 2015 r. do  
  dnia 30.04.2015 r. lub do wyczerpania zapasów Produktu Śnieżka Super Matt  
  (dalej jako „Okres promocji”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w punktach sprzedaży detalicznej,  
  w których umieszczono Regulamin.
4. Promocja dotyczy farby marki Śnieżka Satynowa o pojemności 2,5L oraz 5L  
  we wszystkich kolorach (zwane dalej „Produktami”). Promocja polega na możli- 
  wości zakupu przez konsumenta w Okresie promocji: Produktu Śnieżka Super  
  Matt 2,5L w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto przy jednoczesnym  
  zakupie opakowania 5L Produktu Śnieżka Satynowa lub jednocześnie 2 opa- 
  kowań 2,5L Śnieżka Satynowa.
5. Podana cena Produktu Śnieżka Super Matt 2,5L jest ceną maksymalną, tzn.  
  przedsiębiorca uczestniczący w Promocji jest uprawniony do sprzedaży Produk- 
  tu Śnieżka Super Matt 2,5L wg zasad podanych w Regulaminie za cenę 1 zł brutto 
  lub niższą, nie może natomiast sprzedawać tego Produktu po cenie wyższej niż  
  1 zł brutto.
6. Uczestnik w Okresie Promocji - do momentu wyczerpania zapasów Produktu  
  w opakowaniu promocyjnym Śnieżka Super Matt – może wziąć udział w Pro- 
  mocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów Śnieżka  
  Satynowa, przy czym każde 5L nabytej farby Śnieżka Satynowa uprawnia do  
  zakupu 2,5L Produktu Śnieżka Super Matt w promocyjnej cenie 1 zł brutto za  
  2,5litra. Przykładowo: 
    - konsument, który jednorazowo zakupi 4 opakowania 
     Produktu marki Śnieżka Satynowa o pojemności 5L 
     ma prawo do nabycia łącznie 4 opakowań
     Produktu Śnieżka Super Matt w łącznej cenie 4 zł brutto,
7. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy  



  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 2

Szczegółowe warunki Promocji

1. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne dokonujące czynności  
  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  
  zawodową zwane dalej „Konsumentami”.
2. Produkt Śnieżka Super Matt w opak. 2,5L w promocyjnej cenie maksymalnej  
  1zł brutto nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, a jego nabycie może nas- 
  tąpić przy spełnieniu warunków załączonej Promocji. W regularnej sprzedaży  
  produkt Super Matt występuje w opak. 5L oraz opak. 10L
3. Produkt Śnieżka Super Matt w promocyjnej cenie 1 zł brutto za 2,5 litra zostanie  
  wydany Konsumentowi bezpośrednio przy zakupie Produktu objętego Pro- 
  mocją (Śnieżka Satynowa) tylko i wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu.  
  Odmowa odbioru przez Konsumenta Produktu Śnieżka Super Matt w promocyjnej  
  cenie 1 zł brutto za 2,5litra bezpośrednio przy zakupie Produktu objętego Pro- 
  mocją (Śnieżka Satynowa) skutkuje utratą prawa do odbioru Produktu  
  Śnieżka Super Matt w promocyjnej cenie 1 zł brutto za 2,5 litra.
4. Odbiór Produktu Śnieżka Super Matt w punkcie sprzedaży innym niż w tym  
  w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego (Śnieżka Satynowa) nie  
  jest możliwy. Nie jest także możliwe dostarczanie Produktów pod wskazany  
  przez Konsumenta adres.
5. Ilość Produktu Śnieżka Super Matt w promocyjnej cenie 1 zł brutto  
  za 2,5 litra jest ograniczona, a jego sprzedaż w promocyjnej cenie 1 zł brutto  
  za 2,5 litra będzie następować zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”.

§ 3
Warunki składania reklamacji

1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Konsu- 
  mentów przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów.  
  Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi  
  na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji bądź  
  wydanych w jej trakcie Produktów.
3. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres  
  do korespondencji, nr telefonu, wskazanie czego reklamacja dotyczy, nazwę  
  wyrobu, kolor wyrobu, datę ważności, nr partii produkcyjnej Produktu (numer  
  umieszczony na naklejce z kodem kreskowym zaczynający się od cyfry 4),  
  zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do zgłoszenia należy dołączyć  
  paragon lub fakturę VAT potwierdzające zakup Produktu.
4. Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia przez Konsumenta w zgłoszeniu rekla- 
  macji zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów  
  postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  
  niemniej konieczne dla rozpoznania zgłoszonej reklamacji.



5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Konsumentów będą rozpatrywane  
  w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia  
  Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego. Pisemne zgłoszenie rekla- 
  macji Konsument jest zobowiązany podpisać i wysłać wraz z dokumentem zaku- 
  pu Produktu na adres siedziby Organizatora lub do Centrum Obsługi Gwarancji 
  FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
6. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji listem, w terminie nie później- 
  szym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  
  osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) informujemy, że administratorem danych  
  osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie 34a  
  (39-102) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
  przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nume- 
  rem: 0000060537. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach  
  związanych z realizacją procesu reklamacyjnego, a także w celach kontak- 
  towych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla  
  rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Dane osobowe mogą zostać udostępnione  
  wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysłu- 
  guje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
3. Konsument nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynika- 
  jących z Promocji na osoby trzecie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowied- 
  nie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obo- 
  wiązuje od dnia 9 marca 2015 r.


