REGULAMIN PROMOCJI
„Zabuduj kostki brukowe i płyty tarasowe z serii Color-Mix Imprex”

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin promocji określa zasady sprzedaży na specjalnych warunkach organizowanej przez
BRUK-BET® Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-020-05-80, REGON: 180188969,
KRS: 0000270323, pod nazwą: „Zabuduj kostki brukowe i płyty tarasowe z serii Color-Mix
Imprex”.
2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. lub do
wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego.
3. Promocja jest skierowana do podmiotów realizujących usługi ogólnobudowlane i brukarskie.
4. Definicje:
a) Produkt gratisowy – trzy komplety odzieży roboczej (spodnie i bluza z logo Bruk-Bet);
b) Organizator – BRUK-BET® Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy,
NIP: 517-020-05-80;
c) Promocja – możliwość otrzymania odzieży roboczej przez Uczestników spełniających
warunki uczestnictwa, realizowana na podstawie Regulaminu;
d) Regulamin – Regulamin promocji „Zabuduj kostki brukowe i płyty tarasowe z serii
Color-Mix Imprex” z dnia 21 lipca 2022 r. dostępny na stronie internetowej Organizatora
przez okres niezbędny do organizacji Promocji i wykonania zobowiązań wynikających
z Promocji;
e) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą, także spółki cywilne.

§ 2. Warunki Promocji
1. Warunkiem udziału w Promocji jest doprowadzenie do zabudowy w ramach jakiejkolwiek
inwestycji budowlanej co najmniej 15 (piętnastu) pełnych palet następujących wyrobów
Organizatora z serii Color-Mix Imprex:

PŁYTY TARASOWE
 Novator
 Romalit
 Planta
KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE:
 Parkiet
 Modero
 Kontur
 Tetra
 Romalit
 Novator Piano
 Novator Akord
 Novator Linus Eco

2. Promocja nie dotyczy doprowadzenia do zabudowy płyt tarasowych Romantica.
3. Przez doprowadzenie do zabudowy podczas trwania Promocji rozumie się dokonanie przez
Uczestnika zamówienia produktów wskazanych w ust. 1 powyżej lub dokonanie w tym
okresie odbioru tych produktów i wykorzystanie ich w ramach inwestycji budowlanej zgodnie
z ich przeznaczeniem.
4. Uczestnik powinien mieć stałe lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności bądź siedzibę
w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
6. Pracownicy Organizatora oraz podmioty związane bezpośrednio kapitałowo lub osobowo
z Organizatorem nie mogą być Uczestnikami Promocji.

§ 3. Produkty gratisowe
1. Promocja przewiduje otrzymanie przez Uczestnika Produktu gratisowego pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w Promocji. Za zabudowę każdych 15 pełnych palet
produktów określonych w Regulaminie Uczestnik ma prawo otrzymać jeden Produkt
gratisowy w postaci trzech kompletów odzieży roboczej z logo Bruk-Bet za 1,00 zł netto.

2. Wydawanie Produktów gratisowych następować będzie u dystrybutorów Organizatora po
zakończeniu okresu Promocji wskazanego w § 1 ust. 2.
3. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie, przy czym ilość Produktów
gratisowych możliwych do otrzymania określa wielokrotność 15 pełnych palet produktów
wskazanych w § 2 Regulaminu.
4. Ilość Produktów gratisowych może być ograniczona.
5. Promocja trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania Produktów gratisowych,
w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Produkty gratisowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne produkty lub na
równowartość pieniężną.
2. Uczestnik jest uprawniony do zgłaszania swoich opinii, zastrzeżeń lub uwag dotyczących
przebiegu Promocji w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia, którego
dotyczą opinie, uwagi lub zastrzeżenia, jednak nie później niż wykonanie zobowiązań
wynikających z Promocji.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, może być przekazane Organizatorowi w formie
pisemnej na adres siedziby Organizatora.
4. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wynosi 30 dni, licząc od dnia
otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie winno zawierać, imię i nazwisko, nazwę lub firmę
kupującego, nazwę dystrybutora jeżeli nie jest Uczestnikiem, adres korespondencyjny, adres
e-mail oraz treść zgłoszenia, uwagi.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie spory związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Ogólne
Warunki Sprzedaży Bruk-Bet dostępne na stronie www.bruk-bet.pl, a w dalszej kolejności
przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw lub rozporządzeń.
4. 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 klauzula informacyjna – konkurs, akcja
promocyjna dostępna na stronie: https://www.bruk-bet.pl/public/files/bruk-bet-klauzulainformacyjna-konkurs-akcja-promocyjna.pdf
5. Treść Regulaminu może ulec zmianie, o czym Organizator jest zobowiązany poinformować
Uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej.
6. Promocja nie stanowi gry hazardowej, gry losowej jak również zakładu wzajemnego, w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
847 z późn. zm.).
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2022 roku.

