Regulamin promocji
„Zachowaj blask swojego ogrodu”
§1 Definicje

w § 3 niniejszego Regulaminu.

1. „Promocja” – Promocja pod nazwą „Zachowaj blask

§3 Zasady promocji

w Regulaminie.

jest możliwość otrzymania przez Uczestnika Produktu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

swojego ogrodu” prowadzona na zasadach określonych

2. „Organizator” – BRUK-BET® Sp. z o.o. z siedzibą
w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270323,

posiadająca numer REGON 180188969 oraz numer NIP:
517-020-05-80, kapitał zakładowy 299 mln zł.

3. „Produkt Promocyjny (Produkt)” – kostki brukowe,
płyty brukowe, palisady, obrzegowania, bloki schodowe,

elementy ogrodzeniowe Bruk-Bet objęte Promocją

zawarte są w ulotce promocyjnej dostępnej online na
stronie internetowej www.bruk-bet.pl/promocjabb

4. „Produkt Gratisowy” – wózek z wężem ogrodowym

12,5 mm Gardena lub myjka ciśnieniowa Karcher K3

wraz z nasadką lub kosiarka akumulatorowa Karcher.
5. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych, mająca

miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca

zakupu produktu promocyjnego w punkcie sprzedaży
partnerów handlowych Organizatora promocji,

w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC

(Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
a także osoba fizyczna zawierająca umowę związaną

bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wyni-

kającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej

przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;

6. „Strona internetowa promocji” – strona internetowa

Organizatora o adresie https://www.bruk-bet.pl/promocjabb przeznaczona do bieżącej obsługi promocji.
§2 Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
2.

Promocja

prowadzona

jest

na

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 08.08.2022 r.
do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania puli Produktów

1.Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem
Gratisowego w postaci: wózek z wężem ogrodowym

12,5 mm Gardena lub myjki ciśnieniowej Karcher K3 wraz
z nasadką lub kosiarki akumulatorowej Karcher.

2. Aby skorzystać z promocji i otrzymać jeden z Produktów
Gratisowych Uczestnik musi spełnić następujące
warunki:
a)

dokonać

zakupu

Produktów

Promocyjnych

o łącznej wartości co najmniej 5000 zł brutto w dowolnym

punkcie dystrybucyjnym w okresie trwania promocji tj.
od 08.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.brukbet.pl/promocjabb potwierdzający zakup Produktów

i przesłać zgłoszenie online. W formularzu należy

podać dane osobowe Uczestnika, miejsce zakupu
Produktów, dane do wysyłki Produktu Gratisowego
oraz załączyć zdjęcia lub skany faktur zakupu oraz etykiet
towarowych z palet z Produktów Promocyjnych.

3. Przy zakupie na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie:

a) Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co
najmniej 5000 zł brutto – Uczestnik może nabyć

Produkt Gratisowy: wózek z wężem ogrodowym 12,5
mm Gardena

b) Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co
najmniej 15000 zł brutto – Uczestnik może nabyć

Produkt Gratisowy: myjkę ciśnieniową Karcher K3 wraz
z nasadką czyszczącą nawierzchnię T1

c) Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co

najmniej 25000 zł brutto – Uczestnik może nabyć

Produkt Gratisowy: kosiarkę akumulatorową Karcher
LMO 18-33

4. Rozliczenie przyznanego Produktu Gratisowego

nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Organizatora na Uczestnika, w wysokości 1,23 zł brutto.
5. Produktów Gratisowych nie można łączyć, od

wszystkich faktur zakupu spełniających wymogi

promocji Uczestnik może nabyć wyłącznie jeden
Produkt Gratisowy w zależności od łącznej wartości
zakupionych Produktów Promocyjnych.

6. W razie częściowego lub całkowitego odstąpienia

przez Uczestnika od umowy kupna Produktów Pro-

Gratisowych i może być w każdym czasie zakończona

mocyjnych w wykonaniu prawa Uczestnika Promocji

3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Pro-

zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

przez Organizatora bez podania przyczyny.

duktu Promocyjnego możliwie największej liczbie
Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych

do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
konsumenta, Uczestnik obowiązany jest zwrócić
Produkt Gratisowy, jeżeli go otrzymał.
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7.

Produkt Gratisowy zostanie wysłany do Uczestnika

przesyłką pocztową lub kurierską w terminie 21 dni
roboczych od daty przesłania prawidłowo wypełnionego
zgłoszenia uczestnictwa do Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie-

dostarczenie Produktu Gratisowego w sytuacji, gdy
Uczestnik promocji nie poda w określony w Regu-

laminie sposób danych teleadresowych niezbędnych
do jego wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane
teleadresowe.

9. W przypadku nieodebrania Produktu Gratisowego

przez Uczestnika lub niemożności doręczenia go

w związku z podaniem przez niego niewłaściwych
danych kontaktowych, Produkt Gratisowy pozostaje
własnością Organizatora.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem
08.08.2022 roku.

2. 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
Administratorem

rodo@bruk-bet.pl.

pisząc

Dane

4. Korespondencja związana z udziałem w Promocji
powinna być kierowana na adres elektroniczny:
bpr@bruk-bet.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania

zmian w treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.bruk-bet.pl/promocjabb

Jakiekolwiek spory mogące wyniknąć w związku

z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy według siedziby Organizatora.

6. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem

wzajemnym, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 154).

§4 Postanowienia końcowe

z

pod adresem: http://www.bruk-bet.pl

na

adres

osobowe

mailowy:

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 klauzula informacyjna

– konkurs, akcja promocyjna dostępna na stronie:

https://www.bruk-bet.pl/public/files/bruk-bet-klauzula-informacyjna-konkurs-akcja-promocyjna.pdf
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zawartości oferowanych Produktów Gratisowych
na inne o porównywalnej wartości;

- wcześniejszego zakończenia obowiązywania niniejszej

promocji. O zakończeniu Promocji Organizator
poinformuje na stronie internetowej znajdującej się

7. W zakresie nieuregulowanym obowiązują Ogólne
Warunki Sprzedaży Bruk-Bet dostępne na stronie

internetowej www.bruk-bet.pl, a w dalszej kolejności
przepisy Kodeksu cywilnego.

