REGULAMIN PROMOCJI
„Jesień z Tendą w Nelro Data”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem promocji „Jesień z Tendą w Nelro Data”, zwanej dalej „Promocją” jest
Nelro Data SA w restrukturyzacji z siedzibą w 41-200 Sosnowiec przy ul. Kresowej 1,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000592827, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6 542
200,00 zł oraz numer NIP 5223049460 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2.

Promocja organizowana jest w okresie od dnia 8 października 2018 r. do dnia 30
listopada 2018 r., lub do wyczerpania zapasów.

1.3.

Promocja prowadzona jest poprzez system B2B dla Partnerów Nelro Data SA, ND
Connect oraz za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji z
Klientem (email, telefon, komunikator, spotkania bezpośrednie).

1.4.

Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży asortymentu nią objętego oraz
zaoferowanie Uczestnikom możliwości zdobywania atrakcyjnych nagród (Patrz
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI, podpunkt 2.2).
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1.5.

Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku
innym podmiotom oferującym usługi lub produkty odpowiadające rodzajowo usługom
lub produktom objętym Promocją (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w
szczególności zasady udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w
żaden sposób uzależnione od liczby usług lub produktów Innych Podmiotów, które
zamówi Uczestnik – zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

II.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1.

Udział w Promocji mogą wziąć wszystkie firmy zarejestrowane w systemie B2B ND
Connect, spółki, które zarejestrują się w tym systemie w czasie trwania akcji
promocyjnej, a także klienci, którzy dowiedzą się o Promocji od handlowca firmy
Nelro Data za pośrednictwem wiadomości email, telefonu, komunikatora lub na
bezpośrednim spotkaniu. Z udziału w niniejszej Promocji wyłączeni są
subdystrybutorzy oraz podmioty, które w czasie trwania akcji promocyjnej mają
ustalone ceny specjalne na zakup asortymentu objętego Promocją.

2.2.

Promocją objęte są wszystkie produkty marki Tenda znajdujące się w ofercie
dystrybucyjnej firmy Nelro Data. Organizator Promocji ustanawia kwotowo wyzwanie
sprzedażowe i adekwatne do niego nagrody w postaci bonów Sodexo Premiowy
Pass o nominałach zaprezentowanych w tabeli nr. 1 poniżej. UWAGA: Nagroda
przysługuje jedynie wtedy, gdy zakup realizowany jest na jednej fakturze.
WYZWANIE SPRZEDAŻOWE

WARTOŚĆ NAGRODY
(BONU)

1000 zł netto

20 zł

2000 zł netto

50 zł

3000 zł netto

100 zł

5000 zł netto

200 zł
Tabela nr 1
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2.3.

Lista produktów objętych Promocją może ulegać zmianie. Informacje o zmianach
produktów objętych Promocją będą zamieszczane w systemie B2B, ND Connect oraz
będą na bieżąco dostępne u handlowców firmy.

2.4.

Promocja polega na tym, że do każdego zakupu potwierdzonego fakturą na
określoną w ZASADACH UCZESTNICTWA W PROMOCJI, podpunkt 2.2 kwotę,
Uczestnik otrzymuje bony Sodexo Premiowy Pass o adekwatnej wartości, wskazanej
w tabeli nr 1.

2.5.

Bony zostaną przekazane Uczestnikowi za pośrednictwem wysyłki pocztowej na
koniec miesiąca, w którym wystawiona została faktura zakupowa.

2.6

Elementem każdej z nagród (Bonów) uzyskanych przez Uczestników, jest kwota
pieniężna w wysokości 11,11 % wartości elementu rzeczowego nagrody. Organizator
jako płatnik podatku dochodowego potrąci, od łącznej wartości nagrody przed jej
wydaniem, podatek w wysokości 10 % wartości wygranej (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), oraz
odprowadzi podatek do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy wyrażają zgodę i
upoważniają organizatora do dokonania takiego potrącenia.

2.7

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

2.8

Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
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3.1

REKLAMACJE
Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane emailem na adres
marketing@nelrodata.eu z dopiskiem „Promocja - reklamacje” nie później niż w
terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji.

3.2

Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

3.3

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji,
numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.

3.4

Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
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3.5

O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony emailem wysłanym na
adres wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom w systemie B2B ND Connect oraz za pośrednictwem wszelkich kanałów
komunikacji z Klientem (email, telefon, komunikatory, bezpośrednie spotkania).
4.2 Udział w Promocji jest dobrowolny, a wzięcie w niej udziału oznacza akceptację
postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
4.3 Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych na
Potrzeby Promocji jest firma Nelro Data SA w restrukturyzacji z siedzibą 41-200
Sosnowiec, przy ul. Kresowej 1. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania
reklamacyjnego.
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