REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OLEJÓW SMAROWYCH
„WIOSENNA PROMOCJA VENOL”
§ 1 Organizator
Organizatorem akcji promocyjnej olejów smarowych o nazwie „Wiosenna promocja VENOL” jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Transportowo – Usługowe ,,ADWA” Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 107, 93-232 Łódź,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114547,
NIP 7280017814 ( dalej Organizator).
§ 2 Obszar przeprowadzania promocji
Promocja przeprowadzona zostanie na terenie całej Rzeczpospolitej Polski w obszarze
zainteresowania handlowego Organizatora.
§ 3 Czas trwania promocji
Promocja zostanie przeprowadzona w terminie od 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015r.
§ 4 Zasady prowadzenia promocji
1. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności
„loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych
(Dz.U. 09.201.15.40).
2. Promocja ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być wszystkie osoby fizyczne, które
ukończyły 18 lat i posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoby prawne,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała
zdolność prawną, które podpiszą kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
3. Akcja promocyjna dotyczy uczestników będących pracownikiem Punktu Sprzedaży
odpowiedzialnym za zaopatrzenie Punktu w oleje smarowe, za dystrybucję olejów
smarowych wśród klientów Punktu sprzedaży lub właścicielem takiego punktu.
4. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Za członka rodziny
uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej i bocznej do trzeciego stopnia
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Karty zgłoszeniowe będą dostarczane Uczestnikom przez Przedstawicieli Handlowych
oraz będą dostępne na stronie internetowej www.venol.de oraz www.adwa.pl. Uczestnik
jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszeniową w sposób czytelny i kompletny oraz
dostarczyć ją Przedstawicielowi Handlowemu osobiście, za pomocą listu za
potwierdzeniem odbioru na adres: PPHTU ADWA Sp. z o.o., ul. Lodowa 107, 93-232
Łódź z dopiskiem wiosenna promocja VENOL bądź przesłać wypełnioną, zeskanowaną
kartę zgłoszeniową na adres mailowy: promocja@adwa.pl
6. Przystąpienie do Promocji, tj. podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza, iż Uczestnik
zapoznał się z Regulaminem i w całości go akceptuje. Ponadto Uczestnik obowiązany jest
przystępując do Promocji wyrazić w formie pisemnego oświadczenia zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na warunkach określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101,
poz. 926 j.t.). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Promocji.
Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania
Promocji mają prawo wglądu do nich i ich aktualizowania.
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7. Liczba uczestników jest nieograniczona i obejmuje zarówno Uczestników
współpracujących z Organizatorem przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, jak i tych,
którzy zechcą taką współpracę z Organizatorem nawiązać.
§ 5 Produkty objęte promocją
1. Przedmiotem akcji promocyjnej są konfekcjonowane oleje smarowe marki VENOL
syntetyczne, semisyntetyczne i mineralne.
§ 6 Nagrody
1. Nabycie od Organizatora przez Uczestnika olejów marki VENOL w podanej niżej ilości
warunkować będzie możliwość otrzymania przez Uczestnika premii pieniężnych w postaci
ekskluzywnej karty płatniczej, zasilonej jednorazowo przez Organizatora w środki
pieniężne po zakończeniu obowiązywania niniejszej Promocji, jednakże nie później niż do
30 września 2015r., na zasadach następujących:
a) kryteria przyznawania premii pieniężnych:
 Za zakup 1 litra oleju syntetycznego- upust w wysokości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za
każdy zakupiony 1 litr oleju syntetycznego
 Za zakup 1 litra oleju semisyntetycznego- upust w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy)
za każdy zakupiony 1 litr oleju semisyntetycznego
 Za zakup 1 litra oleju mineralnego- upust w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za
każdy zakupiony 1 litr oleju mineralnego
 Za zakup 1 litra oleju przekładniowego-upust w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) za
każdy zakupiony litr oleju przekładniowego
 Za zakup 1 litra oleju dla rolnictwa-upust w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy) za
każdy zakupiony litr oleju dla rolnictwa.
2. Minimalna kwota premii pieniężnej kwalifikująca Uczestnika do jej otrzymania wynosi
10,00 złotych w stosunku miesięcznym, to jest od 01 dnia danego miesiąca do 01 dnia
następnego miesiąca kalendarzowego poczynając od dnia 1 kwietnia 2015r. a kończąc 30
czerwca 2015 r.
3. Uzyskanie nagrody określonej w niniejszym punkcie jest uzależnione od rozliczenia się z
wszystkich należności wynikających z tytułu zakupionego towaru, w tym odsetek
ustawowych w przypadku nieterminowych płatności.
4. Po zakończeniu akcji promocyjnej Uczestnik złoży pisemne oświadczenie, w którym
dokona wyboru formy odbioru nagrody.
5. Odebranie nagrody musi zostać potwierdzone pisemnie przez Uczestnika poprzez
kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Osoba upoważniona
do przekazania nagrody ma obowiązek odmówić przekazania nagrody, jeżeli Uczestnik nie
wypełnia oświadczenia o odbiorze nagrody w sposób czytelny i kompletny.
§ 7 Zasady gromadzenia informacji o sprzedaży
1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zakupów dokonywanych przez
Punkty Sprzedaży, z którymi związani są Uczestnicy i naliczania uzyskiwanych przez nich
punktów promocyjnych.
2. Uczestnik, w każdym czasie, ma prawo do uzyskania informacji o wysokości przysługującej
mu premii pieniężnej.
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§ 8 Rozliczanie podatków od korzyści materialnych
1. Organizator informuje, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagród rzeczowych otrzymanych w
trakcie niniejszej akcji promocyjnej jest wolna od podatku dochodowego, jeżeli
jednorazowa ich wartość nie przekracza kwoty 760 zł.
2. Dla tych uczestników, na których z tytułu otrzymania w trakcie niniejszej akcji promocyjnej
premii pieniężnych ciążył będzie obowiązek podatkowy, Organizator przygotuje wymagane
prawem informacje o wysokości osiągniętego z tego tytułu przychodu.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązek zapłaty podatku od
otrzymanych w promocji nagród ciąży na beneficjentach tych nagród.
1.

2.
3.
4.

§ 9 Uwagi i zastrzeżenia
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przyznania (nie przyznania) przez Organizatora
Nagród komunikowane będą przez Uczestników Organizatorowi, listem poleconym, faksem
lub w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia stanowiącego przyczynę składanych uwag i
zastrzeżeń, jednakże nie później niż 14 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej.
Organizator rozpozna uwagi i zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 14 dnia roboczych
od daty ich otrzymania.
O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności uwag i
zastrzeżeń Organizator niezwłocznie poinformuje zainteresowanego uczestnika pisemnie.
Złożenie uwag i zastrzeżeń w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest jedynym
sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń z tytułu Promocji, a jej wyniki są
ostateczne i wiążące dla Uczestnika.

§ 10 Przepisy końcowe
1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, który:
-nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie,
- narusza Regulamin,
- poprzez działanie niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź też poprzez
obejście Regulaminu nabywa prawo do Nagród.
2. Jeżeli Organizator wykluczając Uczestnika nie postanowi na piśmie inaczej Uczestnik
wykluczony z Promocji traci uprawnienie do otrzymania ewentualnych Nagród.
3. Treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.venol.pl
4. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Promocji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
o przyjęciu i zaakceptowaniu warunków i regulaminu promocji.
5. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku zmian w
Regulaminie obowiązany jest do poinformowania o tym wszystkich podmiotów, których praw lub
obowiązków dotyczy wprowadzona zamiana.
6. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.
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