Regulamin promocji „Premia Samsung 2021”
1. Organizatorem promocji jest Galicja Tomaszek Sp z o.o. z siedzibą w Łańcucie przy ulicy
Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972,
Regon 180004113, o kapitale zakładowym w wysokości 13 257 000,00 zł – zwana później
Organizatorem.
2. Promocja skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
studiów mebli kuchennych współpracujących z Organizatorem – zwanych później Uczestnikami.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszenia do
promocji które stanowi Załącznik nr 1.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji Organizator.
5. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników promocji uregulowano w Polityce
prywatności Maxkuchnie dostępnej na Stronie www.maxkuchnie.pl, przy czym zakres i kategorię
przetwarzanych danych określa formularz zgłoszenia – Załącznik nr 1, natomiast pozostałe zapisy
stosuje się odpowiednio.
6. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w
Polityce prywatności.
7. Czas trwania promocji: 1 czerwca – 30 listopada 2021 roku
8. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży wybranych urządzeń Samsung w kanale studiów
mebli kuchennych.
9. Lista produktów objętych promocją wyszczególniona jest w załączniku nr 2.
10. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Zasady promocji:
Uczestnik promocji dokonując zakupów produktów objętych promocją od Organizatora w trakcie
trwania promocji otrzyma premię w wysokości określonej w załączniku nr 2. Wartość premii będzie
równa iloczynowi ilości zakupionych produktów w trakcie trwania promocji i stawek określonych dla
zakupionych produktów przedstawionych w załączniku nr 2.
Premiowane będą zakupy urządzeń, które Uczestnik odsprzeda w zestawie z zabudową mebli
kuchennych. W celu weryfikacji spełnienia warunku sprzedaży urządzeń w zestawie z zabudową
kuchenną Organizator może wezwać Uczestnika do przedstawienia dowodów potwierdzających taką
sprzedaż (faktura sprzedaży bez danych osobowych klienta, umowa sprzedaży podpisana przez
konsumenta bez danych osobowych klienta itp.). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku

sprzedaży Uczestnik dostarczy w terminie do 14 dni od dnia wezwania go przez Organizatora.
Wezwanie zostanie wysłane od uczestnika drogą mailową na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty premii w sytuacji kiedy Uczestnik nie przedstawi
dowodów w określonym powyżej terminie lub jeśli dowody będą budziły jego zastrzeżenia.
12. Warunkiem otrzymania premii przez Uczestnika będzie:
a) zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie Załącznika nr 1,
b) realizacja minimalnego planu obrotowego w wysokości 15 tyś zł netto na produktach
objętych promocją i wyszczególnionych w załączniku nr 2,
Rozliczenie premii :
Rozliczenie premii nastąpi do 30 dni po jego zakończeniu lub po wykonaniu progu min 15tys netto na
produktach premiowanych. Jeżeli uczestnik chciałby otrzymać wcześniej rozliczenie , powinien
powiadomić o tym swojego opiekuna w Galicji.
Rozliczenie promocji nastąpi poprzez wystawienie korekty wartościowej przez Organizatora na rzecz
Uczestnika.
Wartości rozliczenia będzie równa iloczynowi ilości zakupionych produktów i stawek określonych dla
zakupionych produktów przedstawionych w załączniku nr 2.
13. Organizator wypłaci Uczestnikowi premię w przypadku terminowego realizowania płatności za
zakupy produktów objętych promocją. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty
premii za faktury, których płatność spłynęła powyżej 7 dni od daty wymagalności.
14. Zakup urządzeń na warunkach ekspozycyjnych w trakcie trwania promocji nie podlega promocji.
15. Wszelkie reklamacje związane z promocją Uczestnik zgłasza do Organizatora na adres mailowy:
marcin.golabek@gtpoland.eu w okresie trwania promocji.
16. Organizator promocji zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 60 dni od daty jej
zgłoszenia.
17. Wszelkie spory i roszczenia związane z promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem promocji stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021

