REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ
„Canon iR z bonami Sodexo”

§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Handlowej
prowadzonej pod nazwą „Canon iR z bonami Sodexo” (zwanej dalej „Akcją Handlową”).

2.

Organizatorem Akcji Handlowej jest firma „PMICombera” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-116 przy
ul. Filomatów 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000050276, NIP:
952-00-13-172, kapitał zakładowy 104.000,00 zł, numer infolinii +48 22 512 01 01, adres strony
www.pmi.pl, adres e-mail pmi@pmi.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3.

Akcja Handlowa jest organizowana w imieniu własnym Organizatora, na zlecenie Canon Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Mołdawskiej 9, 02-127 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000075027, NIP: 522-10-05-607, kapitał zakładowy: 12.000.000 zł (zwana dalej
„Canon”).

4.

Akcja Handlowa jest prowadzona na terenie całej Polski.

5.

Akcja Handlowa trwa w okresie od dnia 20 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, zwanym dalej
„Okresem Akcji Handlowej”.

6.

Uczestnikiem Akcji Handlowej może zostać osoba fizyczna:
a)
b)

pracująca jako przedstawiciel handlowy w firmie DKS Sp. z o.o. z siedzibą w 80-180
Kowale, ul. Energetyczna 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS
0000099557, będącej autoryzowanym partnerem biznesowym Canon („Partner”),
oraz której zostanie w Okresie Akcji Handlowej zaproponowany udział w Akcji Handlowej,

zwana dalej „Uczestnikiem”.
7.

Akcją Handlową objęte są produkty Canon wskazane na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu,
zwane dalej „Produktami Objętymi Akcją Handlową”.

8.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§2
Nagrody i zasady przyznawania Nagród
1.

Nagrodą w Akcji Handlowej jest bon Sodexho o wartości 300,- złotych (słownie złotych: trzysta) brutto –
maksymalna ilość nagród 47 (czterdzieści siedem) o łącznej wartości 14 100,00 złotych (słownie złotych:
czternaście tysięcy 00/100) brutto,
zwane łącznie „Nagrodami”, a oddzielnie „Nagrodą”.

2.

Nagrodę otrzyma Uczestnik, który w Okresie Akcji Handlowej dokona prawidłowego Zgłoszenia
Sprzedaży dowolnego Produktu Objętego Akcją Handlową.

3.

Prawidłowe Zgłoszenie Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową musi spełniać następujące
warunki:

a) musi być dokonane przez Uczestnika nie później niż w terminie 30 dni od daty sprzedaży
Produktu Objętego Akcją Handlową, określonej w dokumencie sprzedaży,

b) musi być dokonane z firmowego adresu e-mail Uczestnika, zgodnego z domeną Partnera,
c) musi być wysłane e-mailem na adres: akcja_canon@pmi.pl
d) musi zawierać skan dokumentu sprzedaży oraz wskazanie numeru seryjnego Produktu Objętego
Akcją Handlową.

4.

Prawidłowe Zgłoszenie 1 (jednego) Produktu Objętego Akcją Handlową uprawnia do 1 (jednej) Nagrody.

5.

Jeden Uczestnik może otrzymać kilka Nagród, to jest w liczbie odpowiadającej liczbie prawidłowych
Zgłoszeń Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową.
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6.

Jeden Produkt Objęty Akcją Handlową może być zgłoszony w Akcji Handlowej tylko jeden raz.

7.

Organizator dokona weryfikacji poprawności Zgłoszeń Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową w
terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia.

8.

Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginału dokumentu sprzedaży, którego skan
został załączony do Zgłoszenia Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową, wysyłając żądanie na
adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową.

9.

W sytuacji, o której mowa w pkt 8 Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagany dokument na adres
Organizatora określony w § 1 pkt 2, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania. Za
dzień wysłania ww. przesyłki uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub
datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej, przy czym przesyłka winna wpłynąć do Organizatora nie
później niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania.

10. Po prawidłowym zweryfikowaniu Zgłoszenia Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową, zgodnie z
pkt 7-9 powyżej, Organizator wyśle do Uczestnika na adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia
Sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową Formularz Uprawniający do Odbioru Nagrody.
11. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Uprawniającego do Odbioru Nagrody poprzez
wskazanie danych niezbędnych do wysłania Nagrody oraz danych niezbędnych do wystawienia
deklaracji podatkowych z tytułu przychodu uzyskanego przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w
Akcji Handlowej oraz do odesłania prawidłowo wypełnionego Formularza Uprawniającego do Odbioru
Nagrody w terminie 12 dni od daty otrzymania e-maila zawierającego ten Formularz, na adres e-mail:
akcja_canon@pmi.pl
12. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika do dnia 30 września 2017 roku, za pośrednictwem firmy
kurierskiej.
13. Fakt przekazania Nagrody zostanie pokwitowany pisemnie przez Uczestnika („Pokwitowanie Przekazania
Nagrody”).
14. Uczestnik utraci prawo do Nagrody w przypadku:

a) nie udokumentowania dokonanej sprzedaży Produktu Objętego Akcją Handlową poprzez
wysłanie oryginału dokumentu sprzedaży, w przypadku zgłoszenia żądania Organizatora, jak w
pkt 8-9 powyżej,
b) nie dostarczenia w terminie Formularza Uprawniającego do Odbioru Nagrody lub dostarczenia
Formularza Uprawniającego do Odbioru Nagrody nieprawidłowo wypełnionego,
c) uznania przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika dokumentu sprzedaży Produktu
Objętego Akcją Handlową za nieprawidłowy z powodu podrobienia, zniszczenia w stopniu
uniemożliwiającym jego odczytanie, lub gdy przesłany dokument sprzedaży będzie dotyczył
innego produktu niż Produkt Objęty Akcją Handlową.

15. Uczestnik, który otrzyma Nagrodę zgodnie z postanowieniami powyżej, jest zobowiązany do zapłaty
należnego podatku dochodowego w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15 z późn. zm.). Organizator wystawi
odpowiednią deklarację podatkową i wyśle ją do Uczestnika na adres podany w Formularzu
Uprawniającym do Odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Nagrody, które nie zostaną przyznane w Okresie Akcji Handlowej pozostają własnością Organizatora.
17. Udział Uczestnika w niniejszej Akcji Handlowej nie wyklucza udziału w innych akcjach handlowych
prowadzonych przez Organizatora w imieniu własnym na zlecenie Canon.
§3
Zasady postępowania reklamacyjnego
1.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Handlowej oraz do dnia 14 października 2017
roku, reklamacje złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji
uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub datę na dowodzie nadania
przesyłki kurierskiej. Organizator zastrzega jednak, iż nie będą uznawane przesyłki, które pomimo tego,
iż zostały wysłane w terminie, zostaną dostarczone do Organizatora w terminie późniejszym niż dzień 30
października 2017 roku. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na
adres Organizatora określony w § 1 ust. 2 Regulaminu. Na kopercie należy napisać „Reklamacja”.

2.

Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora jednak nie
później niż do dnia 14 listopada 2017 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji).
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3.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń
przed właściwym sądem powszechnym.

§4
Postanowienia końcowe
1.

Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości Nagrody.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.pmi.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

3.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany będą
podane do wiadomości z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w formie Aneksu dostępnego na
stronie internetowej Organizatora www.pmi.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnej lub innej formy współpracy pomiędzy
Uczestnikiem a Partnerem, zarówno Uczestnik jak i Partner są zobowiązani do poinformowania
Organizatora o ustaniu zatrudnienia, w terminie 7 dni.

5.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji Handlowej w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z
dnia 2016.06.28 z późn. zm.) jest PMICOMBERA Spółka z o. o. z siedzibą ul. Filomatów 27, 04-116
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP: 95200-13-172. Dane są przetwarzane w celu realizacji Akcji Handlowej, w tym w celu wydania Nagród i
rozliczenia Akcji Handlowej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Handlowej.

Za Organizatora:
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