REGULAMIN PROMOCJI
„KUPUJ PRODUKTY FIRMY GTV I ODBIERAJ NAGRODY – ZIMA 2021”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą „KUPUJ PRODUKTY FIRMY GTV I ODBIERAJ NAGRODY
– ZIMA 2021” (dalej zwana: „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest BELMEB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Izdebniku, ul. Krakowska 77, 34 – 144 Izdebnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048542 z kapitałem zakładowym 1 496 000 PLN, numer
NIP: 551 – 22 – 77 – 121, numer REGON: 356008230 (zwana dalej „BELMEB”).
3. Uczestnikami promocji mogą być przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące
działalność gospodarczą), które spełnią warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, (zwani
dalej „Uczestnikami”).
4. Promocja dostępna będzie w siedzibie firmy Belmeb, oddziałach w Krakowie, Tychach, Mielcu oraz
sklepie internetowym www.belmeb.pl
5. Uczestnik przystępujący do Promocji jest związany brzmieniem niniejszego Regulaminu. Przystąpienie
do udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na brzmienie Regulaminu bez zastrzeżeń.
6. Celem promocji jest promocja produktów dostępnych w salonach BELMEB oraz zachęcenie klientów
do zakupów u Organizatora.
§2. Zasady akcji promocyjnej
1. Uczestnik, który dokona w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu produktów firmy GTV :
a) Na kwotę 1700 pln netto, nabywa prawo do zakupu za cenę promocyjną 1,00 zł netto
Soundbara Creative.
b) Na kwotę 1200 pln netto nabywa prawo do zakupu za cenę promocyjną 1,00 zł netto
Plecaka turystycznego Under Armour o pojemności 17 l.
c) Na kwotę 600 pln netto nabywa prawo do zakupu za cenę promocyjną 1,00 zł netto – miarki
3m z LED Milwaukee.
2. Możliwość zakupu produktu w promocyjnej cenie gwarantowane jest jedynie w przypadku
jednorazowego zakupu produktów firmy GTV ustalonych w §2 pkt. 1 w ciągu trwania Promocji.
Przez jednorazowe zakupy rozumie się odpowiednio:
a) w przypadku sprzedaży realizowanej w placówce BELMEB ocenie podlega wartość
zakupionego towaru na wystawionym dla Uczestnika pojedynczym dokumencie sprzedaży,
przy czym niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na wiele dokumentów sprzedaży,
b) w przypadku sprzedaży „na odległość” (z dostawą przez firmę spedycyjną lub transport
BELMEB) ocenie podlega wartość towarów objętych jedną dostawą, niezależnie od ilości

zamówień i dokumentów sprzedaży z tą dostawą związanych, z zastrzeżeniem terminów
wystawienia dokumentów sprzedaży określonych w §3.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów produktów firmy GTV dostępnych w firmie Belmeb.
4. W wypadku spełnienia warunku określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu, pracownik BELMEB
poinformuje Klienta o możliwości wzięcia udziału w niniejszej promocji i nabycia w promocyjnej cenie,
któregoś z produktów określonego w paragrafie 2 w pkt 1.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany produktów w promocyjnej cenie na inne, w szczególności
w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Produktu w obniżonej cenie okaże się
niemożliwe.
6. Z zastrzeżeniem punktu powyżej produkty w promocyjnej cenie nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi w BELMEB, rabatami,
kuponami i innymi ofertami specjalnymi.
§3. Czas trwania promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.01.2021 r. i trwa do 15.03.2021 r. lub do wyczerpania
produktów promocyjnych określonych w § 2 pkt 1. Z dniem rozpoczęcia promocji wchodzą w życie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
§4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą jest Organizator. Dane Organizatora zostały wskazane w
paragrafie 1 punkt 2 Regulaminu.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”) w celu realizacji uzasadnionego interesu
administratora – Organizatora, to jest w celach organizacji Promocji, wydania Produktów w obniżonej
cenie, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze oraz marketingu
bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Organizatora.
3. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracuje Organizator
w szczególności: partnerom handlowym biurze księgowemu, firmie ubezpieczeniowej, firmom
informatycznym, firmom archiwizującym dokumenty.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane nie dłużej niż przez 10 lat.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
7. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem
profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

§5. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje dotyczące zasad Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres BELMEB 34144 Izdebnik, ul. Krakowska 77, do Działu Marketingu, w czasie trwania Promocji oraz w okresie 14 dni
od zakończenia Promocji.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.
3. Do reklamacji dotyczącej zasad Promocji dołączony musi być dowód zakupu towaru (paragon
fiskalny/faktura VAT) potwierdzający zakup towaru objętego Promocją w czasie trwania Promocji.
4. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez BELMEB.
5. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym
towarem (w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
§6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie firmy BELMEB (ul. Krakowska 77, Izdebnik 34144) oraz oddziałach biorących udział w Promocji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocji będą
rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu cywilnego.

