Regulamin Promocji
„Drzwi wejściowe w prezencie”
§ I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja sprzedaży okien, zwany dalej
„Regulaminem”.
2. Promocja „Kup zestaw okien a dostaniesz od nas dobre wejście” zwana dalej „Promocją”, organizowana jest
przez BMK Europe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 51-009 Wrocław, ul. Ćwiczebna 100, NIP 895-203-80-20,
REGON 360515745, Fabryka Okien i Drzwi Urzędowski w Ziębicach, zwanym dalej „Organizatorem”.
3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy dokonają, w okresie trwania Promocji, zakupu okien
opisanych w punkcie IV Regulaminu.
4. Promocja prowadzona jest we wszystkich Salonami Sprzedaży marki Urzędowski, na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Adresy Salonów Sprzedaży prowadzących Promocję dostępne są na stronie www.urzedowski.pl
w zakładce Kontakt.
§ II. Dane osobowe
1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych
osobowych Organizatorowi, wypełniając Deklarację uczestnictwa, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z poz. zm.).
3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane oraz przetwarzane w celach realizacji
niniejszej Promocji oraz w innych celach marketingowych wyłącznie w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnikowi Promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Organizatora,
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania
ich usunięcia ze zbioru danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach
marketingowych.
5. Żądania takie powinny być składane pisemnie – listem poleconym – na adres siedziby Organizatora, podany
w § I pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub złożone osobiście, w siedzibie firmy Organizatora lub Salonach
Sprzedaży, biorących udział w promocji, za pokwitowaniem.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą wykorzystywane w inny sposób, niż do celów określonych
w niniejszym Regulaminie, jak również nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ III. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia ogłoszenia do dnia 30 czerwca 2017 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji lub jej przedłużenia bez podawania
przyczyn.
3. O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej
www.urzedowski.pl, a także w Salonach Sprzedaży z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
§ IV. Zasady Promocji
1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi zestaw okien marki Urzędowski, otrzyma prawo do
zakupu 1 sztuki drzwi zewnętrznych w cenie 1 zł netto.
2. Za zestaw okien rozumie się zamówienie kompletnej stolarki wykonanej z drewna meranti o minimalnej
wartości cennikowej 40 000,00 złotych netto.
3. Za drzwi zewnętrzne w cenie 1 zł netto rozumie się drzwi zewnętrzne prostokątne o wymiarze standardowym
(wysokość: 2060 mm, 2110 mm; szerokość: 1000 mm, 1060 mm, 1100 mm, 1160 mm; grubość: 88 mm).
W przypadku zmiany wymiarów lub kształtu drzwi lub wykorzystania w nich naświetli bocznych i/lub górnych
klient zobowiązuje się do zapłaty różnicy w cenie względem standardowych drzwi prostokątnych.
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, np. z dodatkowymi rabatami w ramach indywidualnych
wycen udzielanych przez Organizatora.
§ V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy kierować na adres: BMK Europe S.A, 51-009 Wrocław,
ul. Ćwiczebna 100, z dopiskiem Promocja „Kup zestaw okien a dostaniesz od nas dobre wejście” lub na adres email: biuro@urzedowski.pl. Reklamacja powinna obejmować dokładne dane osobowe Uczestnika, nazwę i adres
Salonu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu produktów objętych Promocją, kopię dowodu zakupu oraz opis
okoliczności, stanowiących podstawę do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
3. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie 60 dni od dnia zakończenia Promocji, nie będą
rozpatrywane.

§ VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.urzedowski.pl, a także
w Salonach Sprzedaży na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w życie takich
zmian.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) w Salonach Sprzedaży,
b) na stronie internetowej Urzędowski.
5. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

