REGULAMIN PROMOCJI - „PROJEKT za 1 zł”

dotyczącej zamówienia koncepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni
1. Promocja „PROJEKT za 1 zł” dotyczy usługi wykonania koncepcji
architektonicznej zabudowy nawierzchni i obejmuje wyłącznie zamówienia na wyroby BRUK–BET sp. z o.o. segmentu PRESTIGE i TOP
PRESTIGE, dla pakietów: Standard, Plus oraz 3D.
2. Promocja „PROJEKT za 1 zł” obowiązuje od dnia 02.04.2019 roku.
3. Organizatorem promocji jest BRUK–BET sp. z o.o. z siedzibą: Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, wpisanej 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:
517 020 05 80, REGON: 180188969 kapitał zakładowy 299 mln zł (dalej jako BRUK–BET)
4. Z promocji skorzystać może wyłącznie przedsiębiorca będący
dystrybutorem produktów BRUK-BET lub wykonawca usług budowlanych zwany dalej Kontrahentem lub Uczestnikiem, który zamawiając
usługę wykonania koncepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni
u Organizatora, wypełni poniższe warunki promocji.
5. Podstawowym warunkiem przyjęcia promocyjnego zamówienia na
wykonanie koncepcji architektonicznej do realizacji, jest otrzymanie
przez BRUK–BET od Kontrahenta:
1) wypełnionego formularza zamówienia oraz potwierdzenia wpłaty
na poczet wykonania koncepcji w wysokości:
• 800 zł brutto - Pakiet Standard
• 1100 zł brutto - Pakiet Plus
• 1500 zł brutto - Pakiet 3D
2) złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody i udzieleniu
zezwolenia, o którym mowa w ust. 14 Regulaminu.
Zamówienia mogą być składane:
• on-line – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.
bruk-bet.pl/aranzacje
• osobiście lub listownie poprzez przekazanie do firmy BRUK–BET
wypełnionego druku formularza.
6. Warunki udzielenia rabatu w ramach promocji „PROJEKT za 1 zł”
na zamówioną koncepcję architektoniczną, które muszą zostać spełnione łącznie:
• zakup wyrobów BRUK–BET w nieprzekraczalnym terminie 90 dni
od daty przekazania opracowanej koncepcji architektonicznej Kontrahentowi lub bezpośrednio jego Klientowi,
• powołanie się przez Kontrahenta na ofertę sporządzoną do otrzymanej koncepcji architektonicznej zgodnie ze specyfikacją materiałową stanowiącą załącznik do koncepcji architektonicznej oraz zakup
co najmniej 90% wyrobów z serii Prestige i Top Prestige według tej
specyfikacji materiałowej,
• udzielenie rabatu może nastąpić wyłącznie gdy zakup towaru został
dokonany przez Kontrahenta, który dokonał wpłaty pełnej należności
za wykonanie koncepcji architektonicznej oraz złożył zamówienie na
tę usługę, przy czym zarówno zamówienie usługi wykonania koncepcji architektonicznej, jak i zakup towaru, powinny nastąpić bezpośrednio w BRUK–BET.
7. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji architektonicznej opartej na materiałach i wytycznych dostarczonych przez
Kontrahenta lub bezpośrednio jego Klienta tj.:
• rzut przyziemia budynku mieszkalnego lub zwymiarowany obrys
budynków,
• aktualny, zwymiarowany plan zagospodarowania działki,
• zdjęcia posesji i najbliższego otoczenia.
8. Kontrahent może jednorazowo wprowadzić zmiany w terminie do
14 dni od daty przekazania mu koncepcji architektonicznej, które zostaną uwzględnione przez Projektanta.
9. Szczegóły wykonania koncepcji oraz forma i termin jej przekazania
Kontrahentowi jest ustalana indywidualnie z Projektantem.
10. Wpłaty należy dokonywać w formie przelewu: Santander Bank
Polska S.A. O/TARNÓW nr 14 1500 1748 1217 4004 7880 0000.
W tytule przelewu należy wpisać: „Wykonanie koncepcji”.
11. Udzielenie rabatu na wykonaną koncepcję architektoniczną następuje po zakupie towaru na warunkach wskazanych w ust. 4. Rabat nie
jest udzielany dla usługi projektowej w Pakiecie 3D.
12. W okresie trwania promocji „PROJEKT za 1 zł”, z uwzględnieniem

ust. 10, zostanie udzielony rabat w wysokości 799 zł brutto od obowiązującej stawki, aby ostateczna opłata za wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła:
• dla pakietu Standard 1 zł brutto
• dla pakietu Plus 301 zł brutto
13. BRUK–BET zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w
zakresie wykonania koncepcji w terminie 14 dni od daty otrzymania
od Kontrahenta wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonania wpłaty. W takim przypadku firma BRUK–BET jest zobowiązana do
zwrotu Kontrahentowi całości wpłaconej kwoty.
14. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w akcji promocyjnej „PROJEKT za 1 zł” jest uzyskanie i doręczenie wraz z formularzem zgłoszeniowym zgody Klienta Kontrahenta, dla którego wykonywana będzie koncepcja architektoniczna nawierzchni, na udostępnienie jego
danych osobowych Organizatorowi promocji. Oświadczenie o zgodzie
powinno obejmować także zezwolenie na wykonanie zdjęć zrealizowanej koncepcji na posesji Klienta w celach marketingowych. Wzór
zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
15. 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.
16. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują w pełni
BRUK–BET, z tym zastrzeżeniem że Kontrahent lub Klient, na rzecz którego Kontrahent złoży zamówienie w ramach niniejszej Promocji, ma
prawo wykorzystać zakupioną koncepcję architektoniczną w ramach
jednej inwestycji.
17. Ewentualne reklamacje dotyczące procesu realizacji w ramach
Promocji Kontrahent zobowiązany jest przesłać w formie pisemnej
listem poleconym na adres BRUK–BET, wskazany w ust. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane umożliwiające kontakt ze
zgłaszającym, tj. imię i nazwisko (nazwę), adres, numer telefonu do
kontaktu. Ponadto konieczne jest zwięzłe określenie czego reklamacja
dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz ewentualnie wskazanie realizacji roszczenia reklamacyjnego. Zgłoszenia
reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez BRUK–BET w terminie 14 dni
od daty ich otrzymania listem poleconym. O decyzji podjętej w wyniku
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Kontrahent zostanie poinformowany przez BRUK–BET pisemnie, listem poleconym przesłanym na
wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.
Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję treść niniejszych Warunków Ogólnych (Regulaminu Promocji).

..............………………………………………………………………........
/data, pieczęć oraz podpis Kontrahenta/
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