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Akcja promocyjna „4print dla firm.”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W AKCJI

Sosnowiec, dn...............................

Potwierdzam udział w akcji promocyjnej „4print dla firm” w okresie od 
4 sierpnia 2014r. do 4 sierpnia 2015r. oraz akceptuję Regulamin Akcji.

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„ 4PRINT DLA FIRM”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest  firma 4print Krystian Brzyszcz z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ks. F. 
Blachnickiego 3, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-314-16-88, Regon: 278198972, adres strony: www.4-print.pl, 
adres e-mail: biuro@4-print.pl. 

2. Akcja promocyjna organizowana jest w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona w firmie 4print Krystian 
Brzyszcz.

3. Czas trwania Akcji promocyjnej: od 4 sierpnia 2014 do 4 sierpnia 2015 (okres 12 miesięcy).
4. Akcja promocyjna jest prowadzona na terenie województwa śląskiego.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI POROMOCYJNEJ

Uczestnikiem Akcji promocyjnej może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą,           
który posiada NIP, regon i spełnia wskazane w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej.

1. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem       

i w pełni go akceptuje.

§3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
a) podpisanie i złożenie w okresie wskazanym w §1 pkt. 3 formularza zgłoszenia udziału 

w Akcji promocyjnej „ 4print dla firm”,
b) dokonanie zakupów na towary i usługi w firmie 4print Krystian Brzyszcz na łączną kwotą 5 000,00 zł 

netto w okresie nie przekraczającym okres trwania Akcji promocyjnej opisany w §1 pkt. 3. 
2. Po dokonaniu zakupu na kwotę wymienioną w pkt. 1 podpkt. b) niniejszego paragrafu Uczestnik otrzyma 

tablet LENOVO YOGA B6000 za 1,00 zł.
3. Każdorazowo sprzedaż w ramach promocji musi być ewidencjonowana na fakturze.
4. Ze względu na długi okres trwania Akcji promocyjnej Firma 4print Krystian Brzyszcz zastrzega sobie prawo do 

możliwości zmiany modelu sprzętu w przypadku niedostępności modelu LENOVO YOGA B6000 na rynku         
w momencie realizacji transakcji.

5. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody jest okazanie Organizatorowi dowodu zakupu towarów i 
usług (faktura VAT). 

6. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi Akcji promocyjnej po zweryfikowaniu zakupu  (maksymalnie: do 
5 dni roboczych) i dokonania przez Uczestnika symbolicznej opłaty w wysokości 1,00 zł za sprzęt 
elektroniczny o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

7. Fakt przekazania Nagrody zostanie pokwitowany pisemnie przez Uczestnika (zwane: ”Protokół Odbioru 
Nagrody”).

8. W imieniu Uczestnika może działać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika.
9. Uczestnik utraci prawo do nagrody w przypadku, gdy nie udokumentuje dokonanego zakupu 

w firmie 4print Krystian Brzyszcz i/lub nie złoży Oświadczenia potwierdzającego zakup, lub 
w sytuacji, gdy złożone Oświadczenie potwierdzające zakup okaże się nieprawdziwe.

10. Nagrody, które nie zostaną przyznane w okresie Akcji Promocyjnej pozostają własnością Organizatora.
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§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej 
promocji oraz dla celów marketingowych w tym komunikację marketingową pod wskazanym adresem e-mail 
i telefonem, na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno – 
reklamową.

2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolny. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w 
Akacji promocyjnej. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
ich poprawienia i zażądania usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest 4print Krystian Brzyszcz 
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ks. F. Blachnickiego 3, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-314-16-88, 
Regon: 278198972.

§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@4-print.pl.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik 

Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona 
reklamacja.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04-08-2014 roku i dostępny jest na www.4-print.pl.
2. W sprawach nieregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechne obowiązującego 

prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników 
Promocji.

4. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 
(Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

5. Materiały reklamowe wyeksponowane w firmie podczas promocji nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66§ 1 K.C
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