Regulamin promocji
„Zbieraj naklejki Activejet i odbierz rabat”
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§ 1 Definicje
Promocja – promocja „Zbieraj naklejki Activejet i odbierz rabat” dla Uczestników dokonujących zakupu Produktów,
organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Organizator – Sferis Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Dawidowska 10, Zamienie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210, kapitał zakładowy 30 309 700,68 zł, NIP 521-29-46-411.
Produkt – wszystkie tusze i tonery marki Activejet, zwane dalej Produktem zakupione w Punkcie handlowym
Karta promocyjna- karta wydawana w Punkcie handlowym podczas pierwszego zakupu, na której widoczna będzie
ilość zakupionych sztuk Produktów w formie naklejek. Jedna Karta promocyjna przypisana jest do jednego tylko
modelu drukarki.
Naklejka promocyjna- oznaczenie naklejane na Kartę promocyjną jedynie w Punkcie Handlowym po dokonanym
zakupie jednej sztuki Produktu.
Rabat – Uprawnienie do zakupu siódmego Produktu w cenie 1zł netto, obowiązująca wyłącznie po okazaniu Karty
promocyjnej z sześcioma Naklejkami promocyjnymi.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 kc oraz podmioty posiadające
osobowość prawną.
Punkt handlowy – Wyspy sprzedażowe Activejet, wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10.07.2017r do dnia 31.12.2017r.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora na Produkty.
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§ 3 Zasady Promocji
W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien podczas pierwszego zakupu wypełnić formularz dostępny w
Punkcie handlowym, który uprawnia do otrzymania Karty promocyjnej.
Każdorazowy zakup jednego Produktu będzie odnotowany na karcie promocyjnej jedną naklejką.
Zebranie sześciu naklejek na Karcie promocyjnej uprawnia do uzyskania Rabatu.
Rabat na siódmy Produkt udzielany jest po ówczesnym okazaniu karty promocyjnej wypełnionej sześcioma
Naklejkami promocyjnymi.
W przypadku, gdy Uczestnik spełni warunki niniejszej Promocji, o których mowa w § 3 pkt. 1 – 4 powyżej, Uczestnikowi
przysługuje Rabat na zakup dostępnego w Punkcie Handlowym Produktu za cenę 1zł netto.
Cena Produktu będzie określana każdorazowo przez Organizatora i może ona ulec zmianie w trakcie trwania
Promocji.
Organizator w związku z dokonaną sprzedażą Produktu wystawi dokument sprzedaży potwierdzający taką
transakcję. Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu, stosownie do postanowień §4 Regulaminu.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Rabatu dostępnego w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub na
inne Produkty objęte i/lub nieobjęte Promocją.
§ 4 Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 30 dni od daty dokonania
zakupu Produktu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na następujący adres Organizatora: Zamienie, ul.
Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@sferis.pl.
Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny
oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument
potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 5 Dane osobowe
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Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator, który oświadcza, że spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych, przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Organizator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i prowadzenia Promocji.
Poprzez przystąpienie do udziału w Promocji i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji, oraz wydania Rabatu, a także w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
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Organizator może w celach wskazanych w §5 ust. 4. przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
- nazwisko i imiona,
- adres zamieszkania,
- adresy elektroniczne (email),
- numer telefonu,
W przypadku przedsiębiorców również:
- nazwa firmy,
- NIP.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.
Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest warunkiem
skorzystania z Promocji.

§ 6 Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w
Regulaminie.
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz w Punkcie handlowym. Podstawowe
informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez
Organizatora w związku z Promocją.
W przypadku korespondencji o zachowaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści
niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Promocji będą rozstrzygane na drodze
polubownej.

Załącznik nr 1 – Punkty Handlowe

Wyspy sprzedażowe Activejet
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E01 Gdynia
E02 Gdynia
E04 Stargard Szczeciński
E05 Sosnowiec
E14 Toruń
E19 Poznań
E20 Warszawa
E21 Łódz
E22 Bydgoszcz
E23 Gdynia
E24 Warszawa
E27 Warszawa
E29 Piastów
E30 Olsztyn
E36 Warszawa
E40 Lublin
E41 Zabrze
E43 Gdańsk
E45 Warszawa
E46 Gdańsk
E68 Świdnica
E75 Gliwice
ET07 Łódź
ET05 Tarnów

81-304 Górskiego 2,REAL
81-577 Nowowilczlińska 35,TESCO
73-110 Szczecińska 81,TESCO
41-200 Staszica 8B,PLEJADA
87-100 Olsztyńska 7,CARREFOUR
60-685 Opieńskiego 1,TESCO
02-326 Al.Jerozolimskie 148,REDUTA
91-852 Inflancka 45,LECLERC
80-739 Fordońska 141,CARREFOUR
81-005 Kcyńska 27,TESCO
02-777 Ciszewskiego 15,LECLERC
01-466 Powstańców Śląskich 126,CAREEFOUR
05-820 Tysiąclecia 7,TESCO
10-602 Pstrowskiego 16,TESCO
02-797 Komisji Edukacji Narodowej 14,TESCO
20-504 ul. Orkana 4, TESCO
41-800 Plut. Szkubacza 1, M1
80-394 Kołobrzeska 32,REAL
01-460 ul. Górczewska 212/226, TESCO
80-809 ul. Cienista 30, TESCO
58-100 Strzegomska 2, TESCO
44-102 Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 ,C.H ARENA
93-570 Aleja Jana Pawła II 30
33-100 Nowodąbrowska 137

