
 FLORA Sp. Z o.o.
Ul. Kopernika 15
46-320 Praszka, Tel. (34) 359 11 89
www.flora-praszka.pl, e-mail: flora@flora-praszka.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„FLORA-LIDER”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą “FLORA-LIDER”, zwanej dalej „Promocją”, jest FLORA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszce, ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000089965; NIP:
576-14-50-765;  REGON:  532240809;  reprezentowana  przez  Prezesa  Zarządu  Leszka  Korzeniowskiego,
zwaną dalej Organizatorem. 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od 01stycznia 2017r. do 31grudnia 2017r.,
który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Promocji.

3. Celem Promocji  jest popularyzacja  i  promocja wybranych  produktów sprzedawanych przez Organizatora
(załącznik nr 1). Sprzedaż produktów w Promocji rozpocznie się od 01stycznia 2017r. do 31grudnia 2017r..

4. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy produktów premiowanych i jednocześnie zobowiązuje
się do bezzwłocznego poinformowania o nowych produktach uczestników programu.  

5. Promocja ma na celu nagradzanie uczestników, którzy są odpowiedzialni za składanie zamówień na produkty
Organizatora oraz przekazują informacje dotyczące produktów wpływające na wzrost ich sprzedaży.

 
II. UCZESTNICY

1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które są:

a. właścicielami firm, które w terminie od 01stycznia 2017r. do 31grudnia 2017 roku dokonały zakupu
produktów objętych Promocją,

b. pracownikami firm, które w terminie  od 01stycznia 2017r. do 31grudnia 2017 roku w imieniu firmy
dokonały zakupu produktów objętych Promocją,  z zastrzeżeniem iż  pracownik może przystąpić do
udziału w Promocji wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela firmy.

Zakup promocyjny musi być dokonany bezpośrednio od  Organizatora tj. FLORA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i być udokumentowany fakturą VAT. 

2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać zakupu produktów objętych Promocją za kwotę min
20.000 zł netto oraz czytelnie wypełnić formularz - deklarację przystąpienia do Promocji (załącznik nr 2) oraz
wyrazić  (swoim  podpisem  na  Formularzu)  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  w
Formularzu w celach marketingowych .

 
3. Formularz – deklaracja powinna być wysłana na adres Organizatora najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017r.

(decyduje  data  wpływu  do  siedziby Organizatora).  Formularz  musi  zostać  wypełniony  kompletnie  przez
Uczestnika Promocji.
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4. Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w pkt  2 otrzyma  nagrodę w postaci elektronicznej  karty
przedpłaconej,  przekazywanej  przez  Organizatora  na  podstawie  zestawienia  zakupów  produktów
promocyjnych sporządzonego przez Organizatora.

5. Warunkiem wydania nagrody jest posiadanie wszystkich uregulowanych należności płatniczych względem
Organizatora  na  zakończenie  Promocji.  Jeżeli  zwycięzca  z  jakichkolwiek  przyczyn  dokona  zwrotu
zakupionego towaru w czasie trwania Promocji traci prawo do nagrody.

 
6. W Promocji nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji 

III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

W promocji liczą się tylko zakupy dokonane w sieci punktów  firmy FLORA Sp. Z o.o.. Promocją objęte są:

1. Produkty strategiczne wymienione w załączniku nr 1 zakupione w terminie od 01stycznia 2017r. do 31 
grudnia 2017r. według zasad:

a) za dokonanie zakupu produktów objętych Promocją w kwocie netto (bez VAT) pomiędzy  20 000 
PLN a 59 999 PLN  - nagrodą jest karta przedpłacona o wartości 2% całkowitej kwoty zakupów 
dokonanych przez danego Uczestnika,
 
b) za dokonanie zakupu produktów objętych Promocją w kwocie netto (bez VAT) 60 000 PLN lub 
wyższą  - nagrodą jest karta przedpłacona o wartości  3% całkowitej kwoty zakupów dokonanych przez 
danego Uczestnika.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDANIA NAGRÓD

1. Nagrodami  w  Promocji  jest  elektroniczna  karta  przedpłacona,  której  wartość  zależy  od  wysokości
dokonanych zakupów. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, Organizator potrąci 10
% wartości tej nagrody i przeznaczy na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z przykładem
poniżej:

 Za zamówienie zakupów  na kwotę netto (bez VAT) 100 000,00zł Uczestnik ma prawo do nagrody w
postaci karty przedpłaconej o wartości 3 000 zł. Organizator potrąci przed wydaniem tej nagrody    10
% jej wartości (300 zł) i wyda Uczestnikowi nagrodę w wysokości 2 700 zł. 

2. Wartość zamówionych zakupów liczona  jest  według cen produktów promocyjnych  ujętych w  fakturach
firmy FLORA Sp. Z o.o..

3. Organizator  oświadcza,  iż  nagrody  zostaną  przekazane  Uczestnikom  zgodnie  z  przepisami  prawa
podatkowego

 
4. Organizator Promocji zobowiązuje się do rozliczenia Promocji do 30 kwietnia 2017 roku.

5. Nagrody wydawane będą przez Przedstawiciela firmy FLORA Sp. Z o.o.  najpóźniej do dnia 31 maja 2017
roku. Nieodebranie nagrody we wskazanym powyżej terminie oznacza rezygnację z nagrody.

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za
nagrody.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór  nad  prawidłowością  przeprowadzenia  Promocji  sprawować  będzie  komisja  powołana  przez
Organizatora Promocji zwana w dalszej części Regulaminu „Komisją”.

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie organizatora oraz u
wybranych przez Organizatora przedstawicieli Handlowych.

3. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie
– listem poleconym na adres: FLORA Sp. Z o.o., ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka, najpóźniej w terminie 18
dni  roboczych  od  daty  zakończenia  Promocji.  Nie  złożenie  reklamacji  w  podanym  terminie  oznacza
zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.

4. Reklamacje  rozpatrywać będzie  Komisja nadzorująca  prawidłowy przebieg  Promocji,  w terminie  18  dni
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i  niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji
Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

5. Wszelkie roszczenia z tytułu Promocji przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało
się wymagalne.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

  
7. Uczestnicy  Promocji  wyrażają  zgodę  na  wykorzystywanie  i  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych

osobowych  uzyskanych  w  związku  z  organizacją  Promocji  w  celach  marketingowych.  Wykorzystanie  i
przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.
Wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
jest dobrowolne. 

8. Za szkody spowodowane kradzieżą lub zgubieniem elektronicznej płatniczej karty premiowej przez 
uczestnika Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Uczestnik biorący udział  w Promocji  potwierdza  poprzez podpis  na  Deklaracji  Przystąpienia,  że  wyraża
zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory związane z niniejszą Promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Organizatora.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących 
po stronie Uczestników.

14. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.
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