Regulamin akcji promocyjnej "25 lat z Centralbud"
1.

2.

Organizatorem akcji promocyjnej "25 lat z Centralbud”, jest Centralbud Hurtownia Instalacyjna Grupa
SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy /85-758/, ul. Przemysłowa 30c,
NIP: 953 253 56 63, zwana dalej także Organizatorem.
Akcja promocyjna, o której mowa w pkt 1, zwana dalej także promocją, organizowana jest w:

Centralbud Hurtownia Instalacyjna Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
85-758 Bydgoszcz,
ul. Przemysłowa 30c
tel. 52 346 59 91
85-023 Bydgoszcz,
ul. Toruńska 31
tel. 52 371 70 80
75-137 Koszalin,
ul. Szczecińska 32
tel. 94 341 04 28
80-299 Gdańsk
ul. Galaktyczna 37
tel. 58 352 56 00
3.
4.

Akcja promocyjna trwa w okresie od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 i dzielić się będzie na edycje
miesięczne.
Szczegółowe założenia dla danej edycji promocji zawarte będą w regulaminie promocji, opatrzonym
nazwą promocji z dodaniem nazwy miesiąca, którego będzie dotyczyć edycja.
Dla przykładu, edycja styczniowa promocji będzie nosić nazwę:
Regulamin akcji promocyjnej „ 25 lat z Centralbud- edycja styczniowa”

5.

6.

Do każdego regulaminu, przewidzianego dla danej edycji promocji, zwanego dalej regulaminem
miesięcznym, będą mieć zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej
Regulaminem.
Każdy regulamin miesięczny dostępny będzie na stronie Organizatora: www.centralbud.pl na początku
miesiąca, którego dotyczyć będzie edycja promocji. W regulaminie miesięcznym wskazane będą
produkty konkretnych marek, których zakup liczony jest do obrotu w danej edycji, rozumianego jako
wysokość zsumowanego zakupu netto na produktach marek wskazanych w regulaminie miesięcznym,
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lista nagród przewidzianych w danej edycji miesięcznej promocji ze wskazaniem obrotu uprawniającego
do nagrody.
Uczestnikiem promocji oraz jej każdej edycji miesięcznej może być wyłącznie przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na instalowaniu
urządzeń grzewczych, sanitarnych i gazowych lub prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży urządzeń grzewczych, sanitarnych i gazowych, który dokona zakupu produktów w Centralbud
na produktach marek wskazanych w regulaminie miesięcznym, na warunkach tam określonych, oraz na
warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
Warunkiem udziału w promocji jest przesłanie do Organizatora poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie dotyczy
udziału w promocji poczynając od edycji w czasie trwania której uczestnik zadeklarował swój udział,
przesyłając formularz nie później niż do pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danej
edycji. Uczestnik promocji może wycofać swój udział w danej i dalszych edycjach miesięcznych
promocji, informując o tym Organizatora na piśmie lub w formie e-maila na adres:
m.czarnowska@centralbud.pl.
Każda z nagród jest przyznawana stosownie do założeń promocji opisanych w regulaminie miesięcznym,
z tym zastrzeżeniem, że do zakupu powyżej 100 000 zł netto Organizator nie przyznaje nagród.
W przypadku wyczerpania się danego asortymentu u producenta/dostawcy nagrody, Organizator
zastrzega sobie prawo do przekazania nagród podobnej wartości i jakości.
Uczestnik promocji nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na inne
świadczenie.
Uczestnik promocji nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
Nagrody będą przydzielane w promocji za 1 zł netto, w siedzibie Centralbud lub Oddziałach
Organizatora, na podstawie zestawienia faktur wystawionych przez Organizatora na rzecz uczestnika
promocji, liczonych do obrotu, zgodnie z postanowieniami regulaminu miesięcznego.
Po dokonaniu wyboru nagrody przez uczestnika promocji nie podlega ona wymianie na inną. Uczestnik
danej edycji promocji zobowiązany jest do wyrobu nagrody w terminie wskazanym w formularzu
dotyczącym wyboru nagrody stanowiącym załącznik do regulaminu miesięcznego.
W przypadku zwrotu towaru przez uczestnika promocji objętego daną edycją promocji liczonego do
obrotu netto, na podstawie którego została przekazana nagroda, uczestnik promocji zobowiązany jest
zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić równowartość rynkową nagrody.
Każdy uczestnik promocji ma prawo brać wielokrotny udział w akcji promocyjnej i jej edycji
miesięcznej.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Organizatora.
Obrót, stanowiący zsumowany zakup, o którym mowa w regulaminie miesięcznym, naliczany jest od
sumy zakupów netto wykonanych wg ustalonego rabatu podstawowego na produkty firm wskazanych w
regulaminie miesięcznym, znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora; do obrotu zaliczonego
uczestnikowi promocji w rozliczeniu promocji i każdej edycji miesięcznej nie wliczają się materiały ww.
firm zakupione na warunkach inwestycyjnych.
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20. Rozliczenie danej edycji miesięcznej akcji promocyjnej i wręczenie nagród w oparciu o wypełniony przez
uczestnika promocji i przesłany Organizatorowi formularz dotyczący wyboru nagrody (wzór formularza
stanowi załącznik regulaminu miesięcznego) nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia trwania danej
edycji miesięcznej.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku istnienia przeterminowanych
płatności uczestnika promocji w stosunku do Organizatora na dzień odbioru nagrody.
22. Wszelkie reklamacje dotyczące danej edycji miesięcznej promocji lub niezgodności nagrody powinny
być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi, lecz nie później w terminie 10 dni od daty odpowiednio:
zakończenia danej edycji miesięcznej promocji lub otrzymania nagrody, pod rygorem uprawnienia
Organizatora do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi odnośnie przyznanej nagrody.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, danej edycji miesięcznej
bez podania przyczyn. W przypadku wcześniejszego zakończenia Organizator poinformuje o tym fakcie
w oficjalnym komunikacie na stronie www.centralbud.pl
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz w dowolnym zakresie. O
zmianie Organizator poinformuje na stronie www.centralbud.pl
26. Polityka prywatności zawarta została w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz regulaminu miesięcznego i
jest dostępna na stronie www.centralbud.pl
27. Uczestnik promocji, biorąc w niej udział, a także w jej edycji miesięcznej akceptuje treść postanowień
zawartych w Regulaminie oraz regulaminie miesięcznym.
28. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów związanych z warunkami niniejszej promocji
określonymi w Regulaminie oraz regulaminie miesięcznym- sądem właściwym będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
29. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie czy też w regulaminie miesięcznym
zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
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