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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ 

 pt. „SMARTBON CZERWIEC 2017”   

 

1. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ   

 

Organizatorem sprzedaży premiowanej, zwanej dalej Promocją, jest Schrack Technik 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 5, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000031694, NIP: 524-00-18-605, 

REGON: 010671838, kapitał zakładowy 2.950.000,00 zł (dalej Schrack).  

 

2. CZAS, MIEJSCE I WARUNKI PROMOCJI 

 

Promocja będzie trwała od dnia 01 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 i dotyczy 

zakupów dokonanych w sklepie internetowym Schrack prowadzonym pod adresem 

www.schrack.pl (dalej Sklep Internetowy). Warunku Promocji określa niniejszy 

Regulamin Sprzedaży Premiowanej, zwany dalej Regulaminem, dostępny na stronie 

www.schrack.pl i w siedzibie Schrack w Warszawie.    

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Schrack – przedsiębiorców, bez względu 

na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. W Promocji nie mogą brać 

udziału pracownicy Schrack, ani konsumenci.    

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 

a)  dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji oraz 

dokonanie 100% płatności za zakupy w terminie wynikającym z faktury VAT, który 

nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zakupu i 

b) wypełnienie Formularza Zamówienia Nagrody, w którym Klient zaakceptuje 

Regulamin i wskaże adres e – mail, na który zostanie wysłana wiadomość o 

przyznaniu nagrody oraz sposób odbioru Nagrody. W czasie trwania Promocji 

Klient jest uprawniony do zamówienia i odebrania tylko jednej nagrody.  

3. Zakupy, na które udzielono terminu płatności dłuższego niż 30 dni nie będą 

uwzględnianie w ramach niniejszej Promocji.  

4. Wypełnienie Formularza Zamówienia Nagrody i akceptacja niniejszego Regulaminu 

oznaczają, że Klient zobowiązuje się wywiązać z wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu.    

5. Schrack zastrzega, iż towary ujęte na dokumentach sprzedaży wystawionych dla 

Klientów biorących udział w Promocji w okresie trwania promocji nie podlegają 

zwrotowi.  

http://www.schrack.pl/
http://www.schrack.pl/
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4. NAGRODY W PROMOCJI 
 

Nagrodami w Promocji są: 

a) Bony rabatowe Smart Bon o wartości nominalnej 400 zł brutto (dalej: Bon 

Smart) przy pojedynczym zamówieniu i zakupie za kwotę netto minimum 

2.500,00 zł. 

5. PRZYZNANIE NAGRÓD.   

1. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom Promocji, którzy dokonają w czasie 

trwania Promocji zakupu na kwotę minimalną uprawniającą do uzyskania nagrody 

i spełnią wszystkie pozostałe warunki określone w pkt. 3 Warunki Uczestnictwa w 

Promocji. W ramach Promocji Klient może odebrać nie więcej niż jedną nagrodę 

spośród wymienionych w pkt. 4 Nagrody w Promocji 

2. Osoby, którym przyznane zostały nagrody zostaną wskazane  po upływie terminu 

do dokonania zapłaty za zakupy (zgodnie z pkt. 3.2.a), jednakże nie później niż do 

dnia 15 sierpnia 2017. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROMOCJI.  

Osoby, którym przyznane zostały nagrody zostaną poinformowane o tym fakcie 

mailem na adres wskazany w Formularzu Zamówienia Nagrody.   

 

7. BONY SMART. 

 

1. Łączna liczba Bonów Smart przeznaczonych do nabycia przez Uczestników w 

toku Sprzedaży Premiowej wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk.  

2. Bony Smart nie podlegają wymianie na bony o innej wartości niż ich wartość 

nominalna. 

3. Bony Smart nie są bonami pieniężnymi. Bony Smart nie podlegają wymianie na 

gotówkę.  

4. Bony Smart są bonami rabatowymi uprawniającymi ich posiadaczy do zakupu 

pakietów pobytowych Smart w obniżonej cenie w okresie ważności Bonu Smart, 

tj. do dn. 31.12.2017 r. 

5. Emitentem Bonów Smart jest Smart-Up Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Al. 

Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w 

Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000549462, NIP 952-213-57-32; REGON 361114540. 

6. Realizacja Bonów Smart następuje tylko i wyłącznie poprzez portal rezerwacyjny: 

www.smartbonus.pl. Szczegółowy regulamin wykorzystania Bonów Smart jest 

dostępny na stronie rezerwacyjnej: www.smartbonus.pl/regulamin. 
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8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.   

1. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji w 

terminie 7 dni od dnia upływu terminu do wskazania osób, którym przyznane zostały 

nagrody. Reklamację należy wysłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: 

ul. Staniewicka 5, 03 - 310 Warszawa. Reklamacje wniesione po terminie nie będą 

rozpatrywane. O terminowości wniesienia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego.  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko osoby składającej 

reklamację, nazwę Klienta, w imieniu którego składania jest reklamacja, dokładny 

adres klienta składającego reklamację oraz powody reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną do rozpatrzenia reklamacji,  

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 

regulaminu. 

5. Decyzje komisji są ostateczne. 

6. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji komisji w terminie 7 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.  

 

9. ODBIÓR NAGRÓD.  

 

1. Klienci, którym przyznano nagrody będą mogli je odebrać osobiście w wybrany 

Schrack STORE, w dniach od 16 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017, lub otrzymają 

Nagrody przesyłką do siedziby Klienta. W miarę możliwości Schrack może umożliwić 

Klientowi odbiór osobisty Nagrody lub zorganizować wysyłkę Nagrody przed 16 

sierpnia 2017 r. jednakże wcześniejsze wydanie Nagrody lub wysyłka Nagrody jest 

możliwa tylko po dokonaniu przez Klienta pełnej odpłatności za Towar objęty 

zamówieniem, do którego Klient zamówił Nagrodę. W przypadku wcześniejszego 

odbioru lub wysyłki Nagrody, Schrack nie musi wysyłać do Klienta informacji, o której 

mowa w pkt. 6 powyżej.  

 2. Przed wydaniem nagrody Schrack ma prawo wylegitymować osobę odbierającą 

nagrodę lub zażądać przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru nagrody 

udzielonego przez Klienta, któremu przyznano Nagrodę. Wypełniając Formularz 

Zamówienia Nagrody Klient wyraża zgodę na powyższy system wydawania nagród.  

4. Z wydania nagrody zostanie sporządzony protokół. 

5. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez uczestnika do dnia 31 

sierpnia 2017 przechodzi ona na własność Schrack.  

6. Klientowi, któremu przyznana została nagroda nie przysługuje prawo wymiany 

nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.  
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7. Klientowi, któremu przyznana została nagroda jest zobowiązany samodzielnie 

dokonać rozliczenia podatków z tytułu otrzymanej nagrody według obowiązujących 

przepisów prawa, o ile takie powstaną. Przystępując do Promocji i wypełniając 

Formularz Zamówienia Nagrody Klient zobowiązuje się dokonać rozliczenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim i zwalnia Schrack od wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu wobec organów podatkowych  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność nagród lub ich przydatność 

do użytku deklarowanego za producenta nagrody.  

2.  Schrack nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność innych 

osób np. kurierów. 

2. Schrack ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji, 

wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.  

3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji  

wszystkim jego potencjalnym uczestnikom w siedzibie Schrack, ul. Staniewicka 5, 03 

– 310 Warszawa.  
  


