
 
Regulamin sprzedaży premiowej 

„Urządź z nami łazienkę i odbierz kartę podarunkową do sieci Media Expert” 
 

§1 
Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
1. Promocja  – sprzedaż premiowa  dla  konsumentów  dokonujących  zakupu określonych  
produktów, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie; 
2. Organizator – Armatura Kozłowski Sp. z o. o. Sp. K  z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Klemczaka  7, 
63-700 Krotoszyn. 
3. Pakiet – zakup produktów biorących udział w promocji o wartości nie mniejszej niż 50% wartości 
całej faktury zakupu. 
4. Uczestnik – pełnoletnia  osoba  fizyczna,  posiadająca miejsce  zamieszkania  na  terytorium Polski, 
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1KC, która zapoznała 
się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
5. Karta Podarunkowa Media Expert- bon towarowy o określonej wartości  umożliwiający 
uczestnikowi zapłatę za produkty nabyte w sklepie stacjonarnym i/lub sklepie internetowym sieci 
Media Expert. Każdy uczestnik promocji powinien zapoznać się z regulaminem  kart podarunkowej 
dostępnym na: https://www.mediaexpert.pl/kartapodarunkowa-regulamin. Warunkiem otrzymania 
karty promocyjnej jest spełnienie zasad regulaminu. 

§2  
Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
2. Promocja   prowadzona  jest   na   terytorium   Rzeczpospolitej   Polskiej w   okresie   od   dnia 
01.07.2021r.  do 31.08.2021 lub do wyczerpania zapasów nagród. 
3.Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, 
jako konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego. 
4. W  promocji  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  będące  pracownikami  Organizatora, a  także  
członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych,  
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

§3 

1. Promocja pod hasłem „Urządź z nami łazienkę i odbierz kartę podarunkową do sieci Media 
Expert” obowiązuje na terenie 8 naszych oddziałów - w Krotoszynie ul. Klemczaka 7, Kaliszu ul. 
Wrocławska 67/69, Ostrowie Wlkp., ul. Radłowska 4, Jarocinie ul. Wrocławska 112, Lesznie ul. 
Mikołaja Kopernika 23, Koninie ul. Zakładowa 10, Przeźmierowie ul. Kościelna 3 oraz Turku ul. 
Dąbrowskiego 3. 
2.  Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup pakietu produktów za kwotę nie mniejszą niż 5 000 
zł brutto spośród wybranych producentów biorących udział w promocji: Deante, Elita, Geberit, Koło, 
Instal- Projekt i Kermi . Zakup produktów biorących udział w promocji nie może stanowić mniej niż 
50% wartości całej faktury.  
3. Klient przy zakupie pakietu i spełnieniu warunków promocji otrzyma kartę podarunkową do sieci 
Media Expert o wartości wskazanej w regulaminie. Wartość karty jest zależny od wartości zakupu 
produktów w czasie trwania promocji. Wartość kart kształtują się następująco: 
Wartość zakupów od 5 000 do 9 999 zł brutto – karta podarunkowa o wartości 150 zł brutto 
Wartość zakupów od 10 000 do 14 999 zł brutto- karta podarunkowa o wartości 300 zł brutto  
Wartość zakupów od 15 000 – karta podarunkowa o wartości 500 zł brutto  
 

https://www.mediaexpert.pl/kartapodarunkowa-regulamin


4. Uczestnik promocji  może otrzymać  tylko jedną nagrodę w ramach prowadzonej akcji.  
5. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania nagrody będzie uregulowanie należności za wszystkie 
zakupy dokonane w ramach Promocji u Organizatora. 
6. Produkty wchodzące w skład pakietu ,zakupione przez Uczestnika w okresie trwania sprzedaży 
premiowej nie podlegają zwrotowi.   
7. Warunkiem wydania nagród zwycięzcom jest udostępnienie Organizatorowi do celów prowadzenia 
ewidencji wydanych nagród następujących danych: imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. 
Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik promocji 
odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania Nagrody . 
8. Otrzymane nagrody są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 
ust.1 pkt 68 ustawy o PDOF.   
9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeśli w podanym przez Organizatora terminie nie odbierze 
nagrody.  
10. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na towary handlowe 
znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora sprzedaży premiowej.  
11. Zwycięzca może zrezygnować z przyjęcia nagrody. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na 
osoby trzecie.  
 

§4 
Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane mailowo na adres: 
marketing@armatura24.pl przez cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 21 dni 
od dnia jej zakończenia. 
2.Reklamacje  spóźnione  nie  będą  rozpatrywane.  Organizator  rozpatruje  reklamacje  oraz 
przekazuje   informacje   zainteresowanemu   w   terminie   do   14   (czternastu)   dni   od   daty 
wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 14 uznaje się wysłanie 
listu poleconego w tym terminie. 

§5 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
2. Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  
ustawie z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  2002  Nr  101  poz.  
926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji. 
3. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach  
marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik z chwilą spełnienia warunków promocji oświadcza, że:  
a. akceptuje niniejszy Regulamin;  
b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 

mailto:marketing@armatura24.pl

