Warszawa, dnia 01.05.2021

REGULAMIN PROMOCJI „BON AGD/ RTV/LAMPY” – w ramach sprzedaży premiowej.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem akcji promocyjnej „BON AGD/RTV/LAMPY” (Promocja) jest redNet
Dom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 4 bud B, NIP: 632-19-28-743, kapitał
zakładowy: 774 000 złotych (Organizator).

1.2.

Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne posiadające, pełną zdolność do czynności
prawnych, które podpiszą odpowiednią umowę wykończeniową z firmą redNet Dom
Sp. z o.o., na wykończenie całego lokalu mieszkalnego bądź domu, (Uczestnicy). Osoby
niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Promocji, przy czym udział w Promocji jest
dobrowolny.

1.3.

Promocja trwać będzie w dniach od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r. (Okres trwania
Promocji). Niniejszą Promocją objęci są Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji
otrzymali bon lub email i zawarli skutecznie umowę z Organizatorem, ORAZ WPŁACILI
ZADATEK NA POCZET TEJ UMOWY na rzecz Organizatora (Kontrakt).

1.4.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.

2. ZASADY PROMOCJI

2.1.

Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez Uczestników bonu na zakupy
AGD lub RTV w dowolnie wybranym sklepie (dalej jako „Bon”) oraz bonu na zakup
LAMP, który można zrealizować w następujących sklepach :
http://www.ramkolampy.pl/
https://www.tomix.pl/
http://eko-light.com/

2.2.

Uczestnik zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi FV wystawionej na dane
Organizatora, za którą to FV Organizator dokona zwrotu na konto klienta w poniższej
wysokości, przy czym wartość Bonu uzależniona jest od wartości podpisanego Kontraktu
i kształtuje się ona następująco:

2.2.1.

w razie zawarcia Umowy na kwotę minimum 30 000 ZŁ BRUTTO do kwoty 49 999 ZŁ
BRUTTO - przysługuje bon o wartości 1 000 złotych;

2.2.2.

w razie zawarcia Umowy na kwotę minimum 50 000 ZŁ BRUTTO do kwoty 79 999 ZŁ
BRUTTO przysługuje bon o wartości 2 000 złotych;

2.2.3

w razie zawarcia Umowy na kwotę minimum 80 000 ZŁ BRUTTO przysługuje bon o
wartości 3 000 złotych;
po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2.3.

Organizator oświadcza, iż odnośnie wartości Kontraktu, o którym mowa w punkcie 2.1
niniejszego Regulaminu od którego uzależniona jest wysokości Bonu jest to wskazana
kwota BRUTTO.

2.4.

Organizator przyzna każdemu zdobywcy nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w
kwocie

odpowiadającej

wysokości

podatku

obciążającego

zdobywcę

nagrody

(ubruttowienie) przeznaczoną na zapłatę podatku.
2.5.

W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji otrzymają
bon lub mail i zawrą z Organizatorem Kontrakt.

2.6.

Uczestnicy, którzy podpiszą w Okresie trwania Promocji Kontrakt i otrzymali bon na
zakupy, są zobowiązane w terminie 30 dni od podpisania Kontaktu, zgłosić się do
Organizatora podając informacje odnośnie danych osobowych (dalej jako „Wniosek o
bon”)

2.7.

Organizator pozostawia sobie prawo nieuwzględnienia Wniosku o bon, w przypadku gdy
nie będzie ono spełniać wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie
oraz w sytuacji rezygnacji Uczestnika z zawartej umowy wykończeniowej. W takim
przypadku Organizator za pomocą maila, bądź listu poleconego, poinformuje Uczestnika
o nieuwzględnieniu jego Wniosku o bon wraz z uzasadnieniem tej decyzji.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą
wiadomości e-mail na adres info@rednetproperty.com.

3.2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i powód reklamacji.

3.3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizator Promocji w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.

3.4.

O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1.

Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej
Organizatora.

4.2.

Wszelka korespondencja związana z Promocją, powinny być kierowane na następujący
adres: info@rednetdom.com

4.3.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem
danych osobowych jest redNet Dom.

4.4.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.

Nr

144,

poz.1204

z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na

otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i
podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
4.5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału
w Promocji i otrzymania Bonu.

4.6.

Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest
uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4.7.

Jednocześnie Organizator wskazuje, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich
podania uczestnictwo w Promocji nie jest możliwe.

4.8.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w
czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie
wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie poprzez wysłanie takiej
informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym.

4.9.

Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

4.10.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z
ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji,
zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące
po stronie Organizator Promocji. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa
uprzednio nabytych przez Uczestników.

4.11.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

WNIOSEK O BON
Dane

Proszę uzupełnić

KWOTA BONU
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA
NUMER RACHUNKU KLIENTA DO
ZWROTU
NUMER BUDOWY
OSOBA KOORDYNUJĄCA BON
NAZWA REGULAMINU, na podstawie
którego jest przyznany bon

W związku z zawarciem umowy oraz spełnieniem warunków określonych w regulaminie, wnioskuję o
bon.

AKCEPTACJA BONU

PRZELEW (DATA)

