PROGRAM PREMIOWY

www.bruk-bet.pl/budujzbrukbetem

Buduj
z BRUK-BET’em

I ODBIERAJ
NAGRODY
Obowiązuje od 26.10.2021

KROK I
Zakup wyroby Bruk-Bet sp. z o.o., z grupy Prestige
oraz Termalica na kwotę co najmniej 20 000 zł netto
(Pakiet I) lub 60 000 netto (Pakiet II). Kwoty liczone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.

KROK II
Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy, który
znajduje się na:
www.bruk-bet.pl/budujzbrukbetem
i dołącz minimum 3 zdjęcia z każdej zrealizowanej
budowy. Tylko w ten sposób możesz wziąć udział
w naszym programie.

KROK III
Wybierz nagrodę z Pakietu I lub Pakietu II. Odbierzesz ją w punkcie sprzedaży produktów Bruk-Bet
we wskazanym przez nas terminie. Z programu
można skorzystać dwa razy w danym roku, jeśli zostały zgłoszone produkty Bruk-Bet z serii Prestige
lub jeden raz w danym roku, jeśli zostały zgłoszone
produkty Termalica.

PAKIET I

2 KPL. UBRAŃ ROBOCZYCH
(bluza + spodnie robocze)

1

ORYGINALNA KOSZULKA
ADIDAS DRUŻYNY BRUK-BET
TERMALICA NIECIECZA

2

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
O DŁUGOŚCI 50 m

3

GRILL PIKNIKOWY
składany w formie kuferka,
wymiary całkowite
42x37x30 cm, waga 3,7 kg

4

REFLEKTOR DIODOWY LED
z diodą o strumieniu świetlnym
1400 LM, regulacja wysokości
od 0,7 m do 1,7 m

5

PAKIET I

WÓZEK DO PRZEWOŻENIA
TOWARÓW O MASIE DO 300 kg

6

7

POZIOMICA ELEKTRONICZNA
pionowe lub skośne linie lasera,
zasięg pracy 5 m

LODÓWKA TURYSTYCZNA
z dużą komorą chłodzącą
- aż 32 L, 230 V / 12 V

9

8

GŁOŚNIK O MOCY 20W
stworzony do bezprzewodowego
odtwarzania dźwięku z urządzeń
wyposażonych w moduł bluetooth

CHWYTAK RĘCZNY
udźwig do 45 kg, zakres regulacji
rozstawu: od 200 do 600 [mm]

10

ELEKTRYCZNY MIESZALNIK DO ZAPRAW,
2600 W, 6-stopniowa regulacja

MŁOTEK BRUKARSKI
GUMOWO-NYLONOWY
ciężar 3,2 kg. długość 415 mm

12

11

PAKIET II

5 KPL. UBRAŃ ROBOCZYCH
(bluza + spodnie robocze)

1
5-CALOWY SMARTFON
O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI
posiada LTE, aparat sony 8 MPX
i baterię 5000 MAH

2

MYJKA CIŚNIENIOWA
zawiera t-racer 150, pistolet
i wąż wysokociśnieniowy o długości
6 m, wbudowany filtr wody, dyszę
rotacyjną oraz złączkę 3/4”

4

3

5

PRZECINARKA DO ŁUPANIA
KOSTKI BRUKOWEJ
szerokość cięcia max 330 mm,
wysokość cięcia: 26-140 mm

MŁOTOWIERTARKA BOSH
wyposażona w wydajny silnik
o mocy 880W i energii udaru 3,2J

6

NIWELATOR OPTYCZNY
+ ŁATA + STATYW
zasięg - do 60 m, podziałka koła
poziomego - 360° / 400 gradów,
powiększenie lunety - 20 x

PAKIET II

SZLIFIERKA KĄTOWA
o wydajności nominalnej 1.700W,
prędkość obrotowa bez
obciążenia 11.500 min-1

8
7

RADIO SIECIOWE
akumulatorowe odporne
na trudne warunki robocze

LISTWA ZGARNIAJĄCA 1,6 m
(ŁATA PROFILUJĄCA)
szer. robocza 1-1,65 m

10

9

MŁOT WYBURZENIOWY
50J, SDS Hex, Moc 1700 W, Siła
uderzenia 50 J

11

PIŁA ŁAŃCUCHOWA
Moc 1,9 KM, długość
prowadnicy 35 CM

ZESTAW BRUKARSKI:
CHWYTAK RĘCZNY 20-60CM DO 42KG,
+ CHWYTAK WZDŁUŻNY 60-100 CM DO 140 KG
+ MŁOTEK BRUKARSKI GUMOWO-NYLONOWY)

12

REGULAMIN PROMOCJI - „BUDUJ z BRUK-BETem”
obowiązuje od 10.12.2021

§1
1. Niniejszy Regulamin Promocji (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki skorzystania z akcji promocyjnej „Buduj z Bruk-Betem” w tym prawa i obowiązki Organizatora
oraz jej Uczestników. Organizatorem Promocji jest Bruk-Bet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Nieciecza 199, 33-240 Żabno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000270323, NIP 5170200580, REGON: 180188969 z kapitałem zakładowym
o wartości 299 000 000 złotych, (dalej jako: „Organizator”).
2. Okres trwania Promocji: od 10.12.2021 do 31.12.2022 roku.
3. Uczestnikiem Promocji jest przedsiębiorca, który spełni warunki opisane
w Regulaminie i wykona zabudowę produktów Bruk-Bet z serii Prestige oraz Termalica
na łączną wartość cennikową co najmniej 20 000 zł netto (zwany dalej jako: „Uczestnik”).
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
1. Promocja dotyczy wyłącznie budownictwa indywidualnego, jednorodzinnego
i obejmuje wyłącznie wyroby z grupy Prestige oraz Termalica.
2. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi zrealizować budowę z wykorzystaniem wyrobów Bruk-Bet® o wartości cennikowej minimum 20 000 zł netto. Na tę kwotę może się składać kilka mniejszych budów. Wykonanie zabudowy wyrobów Bruk-Bet objętych promocją
o łącznej wartości cennikowej 20 000 zł netto, uprawnia Uczestnika, który zrealizuje budowę
zgodnie z niniejszym regulaminem, do wyboru jednego zestawu z PAKIETU I:
Zestaw 1: 2 kpl. ubrań roboczych (bluza + spodnie).
Zestaw 2: Oryginalna koszulka adidas drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Zestaw 3: Przedłużacz bębnowy o długości 50 m.
Zestaw 4: Grill piknikowy, składany w formie kuferka.
Zestaw 5: Reflektor diodowy LED.
Zestaw 6: Wózek, udźwig do 300 kg.
Zestaw 7: Poziomica elektroniczna.
Zestaw 8: Głośnik bezporzewodowy o mocy 20W.
Zestaw 9: Lodówka turystyczna 32 L.
Zestaw 10: Elektryczny mieszalnik do zapraw.
Zestaw 11: Chwytak ręczny, udźwig do 45 kg.
Zestaw 12: Młotek brukarski gumowo-nylonowy.
3. Wykonanie zabudowy wyrobów Bruk-Bet objętych promocją o łącznej wartości cennikowej 60 000 zł netto, uprawnia Uczestnika, który zrealizuje budowę zgodnie z niniejszym
regulaminem, do wyboru jednego zestawu z PAKIETU II:
ZESTAW 1: 5 kpl. ubrań roboczych (bluza + spodnie robocze).
ZESTAW 2: 5-calowy smartfon o wzmocnionej konstrukcji.
ZESTAW 3: Przecinarka do łupania kostki brukowej.
ZESTAW 4: Myjka ciśnieniowa Karcher + t-racer 150.
ZESTAW 5: Młotowiertarka Bosh.
ZESTAW 6: Niwelator optyczny + łata + statyw.
ZESTAW 7: Radio na budowę sieciowe / akumulatorowe.
ZESTAW 8: Szlifierka kątowa.
ZESTAW 9: Młot uderzeniowy, moc 50 J
ZESTAW 10 Listwa zgarniająca 1,6 m (łata profilująca).
ZESTAW 11: Piła łańcuchowa, moc 1,9 KM
ZESTAW 12: Zestaw brukarski: chwytaki ręczny + wzdłużny + młotek.
4. Wybrany zestaw zostanie przekazany Uczestnikowi w punkcie sprzedaży, w jakim dokonał zakupu wyrobów. Nieodebranie dostarczonego zestawu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niego. Przekazanie wybranego zestawu następuje na podstawie
odrębnego protokołu. Wybrany przez Uczestnika zestaw nie może być zamieniony na
ekwiwalent pieniężny.
§3
1. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, o której mowa w §2,
Uczestnik powinien powiadomić firmę Bruk-Bet o wypełnieniu warunków Promocji
i zrealizowaniu zabudowy, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na dedykowanej stronie internetowej www.bruk-bet.pl/budujzbrukbetem, w terminie obowiązywania promocji.
2. Warunkiem koniecznym rozliczenia zgłoszenia jest przesłanie przez Uczestnika
zdjęć zabudowanych produktów - co najmniej trzy zdjęcia z każdej budowy, które
zostały wpisane w formularzu zgłoszeniowym. Organizator promocji zastrzega sobie
prawo do weryfikacji na miejscu budowy ilości zabudowanych produktów, które zostały zgłoszone w formularzu.
§4
1. Z chwilą przesłania zdjęć w formularzu kontaktowym, Uczestnik bezpłatnie udziela Organizatorowi licencji bezterminowej niewyłącznej z prawem sublicencji na udostępnione
materiały składające się ze zdjęć obrazujących wykonaną inwestycję zgłoszoną do Promocji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania i rozpowszechniania w ramach materiałów marketingowych, reklamowych, promocyjnych bez ograniczeń ilościowych, dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz cyfrową (m.in. w postaci
broszur reklamowych, katalogów drukowanych i elektronicznych, filmów promocyjnych,
na urządzeniach mobilnych, w pamięci komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych, w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet oraz intranet oraz na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej Umowy nośniku);
b) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywanie opracowania materiałów, w tym w szczególności przeróbek, adaptacji, dostosowania w zakresie przewidzianym w poprzednim ustępie;
c) wprowadzania egzemplarzy do obrotu, w szczególności najem, użyczenie i dzierżawa
egzemplarzy.

2. Udzielenie licencji obejmuje również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych do opracowań materiałów, dokonywanie przez Organizatora dalszej obróbki, modyfikacji, zmian i przeróbek (utwory zależne) oraz na rozporządzanie i korzystanie z tych utworów zależnych na wszystkich wskazanych w tym ustępie polach eksploatacji, bez żadnych dodatkowych ograniczeń.
3. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania niniejszej umowy licencyjnej w okresie
20 lat od dnia jej zawarcia.
4. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw osobistych Uczestnika
zgodnie z przyjętymi zwyczajami, a Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania
w jego imieniu prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.
5. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od właściciela inwestycji (nieruchomości,
budynku, obiektu budowlanego) zgody na wykorzystanie wizerunku inwestycji do celów
marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
6. W przypadku kierowania pod adresem Organizatora roszczeń związanych ze stwierdzonymi wadami prawnymi materiałów ze strony osób trzecich, a zwłaszcza właścicieli
inwestycji lub rzeczywistych autorów zdjęć, Uczestnik zwolni Organizatora od odpowiedzialności, o ile materiały zostało wykorzystane zgodnie z umową licencyjną (na cele
promocyjne).
§5
Promocją objęte są budowy zrealizowane tylko w danym roku kalendarzowym, w którym
obowiązuje promocja. Ten sam Uczestnik może wziąć udział w Promocji:
- dwa razy w danym roku kalendarzowym, jeśli zostały zgłoszone produkty Bruk-Bet z
serii Prestige,
- jeden raz w danym roku kalendarzowym, jeśli zostały zgłoszone produkty Termalica.
Uczestnik może otrzymać maksymalnie dwa zestawy niezależnie od wybranego pakietu.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularzy nieprawidłowo wypełnionych, niekompletnych, bez załączonych zdjęć z budowy lub zawierających nieczytelne lub
nieprawdziwe dane potwierdzające realizację zabudowy.
§7
Organizator nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania Promocji, jeżeli szkoda taka była następstwem okoliczności, za
które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.
§8
Uzyskana przez Uczestnika wartość nagród stanowi przychód z działalności gospodarczej.
Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.
§9
Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej
również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: rodo@bruk-bet.pl. Dane osobowe Uczestników promocji
są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 „RODO”).
Szczegółowe podstawy, cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestników
promocji, w tym uprawnienia wynikające z RODO, określa Polityka Prywatności będąca
załącznikiem do niniejszego Regulaminu i znajdująca się pod adresem https://www.bruk
-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-prywatnosci.
§10
Organizator zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zawartości oferowanych zestawów na inne o porównywalnej wartości;
- zmiany zasad niniejszej oferty bez konieczność informowania o tym fakcie Uczestników;
- wcześniejszego zakończenia obowiązywania niniejszej promocji.
O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej znajdującej się
pod adresem: http://www.bruk-bet.pl
§11
Korespondencja związana z udziałem w Promocji powinna być kierowana na adres elektroniczny: bpr@bruk-bet.pl.
§12
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.bruk-bet.pl/
budujzbrukbetem.
Jakiekolwiek spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
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OCHRONA
NAWIERZCHNI

Produkty z najwyższej grupy PRESTIGE odznaczają
się nowoczesną stylistyką oraz designem. Obok
trwałości posiadają najpiękniejsze wzornictwo w
zakresie powierzchni oraz kształtów. Koncentracja na
kreatywności, spójności stylistycznej oraz estetyce
stanowi siłę tych najpiękniejszych wyrobów.
Do grupy PRESTIGE należą produkty: RUSTICAL®,
MICROTEC, SATINO, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®,
TERATEC, NATURYT®, WET CAST.

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199,
33-240 Żabno

Infolinia:
801 209 047
14 644 44 44

Termalica® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędnego od fundamentów aż po stropy. Składa się z bloczków do wznoszenia
murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów
stropowych oraz betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki dostępne są w różnych klasach gęstości, dzięki czemu wznosić z nich mury można zarówno
w jedno- jak i wielowarstwowej technologii.

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

www.bruk-bet.pl

