Regulamin promocji
Do zakupu 20 szt. silikonu Atlas Elastyczny lub Atlas Silton S, kosz za 1zł

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: promocja) jest ATLAS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
przy ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000264887, NIP 9471936467, REGON 100253695, o kapitale zakładowym 966.454.700
zł, zwanym dalej Organizatorem.
1.2 Promocja odbędzie się: w terminie od 18.05.2020 do 31.12.2021 roku lub do wyczerpania
zapasów.
2. Zasady prowadzenia promocji
2.1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, zarówno tych, których obowiązują umowy o
współpracy handlowej z ATLAS sp. z o.o. jak i dla innych przedsiębiorców (Klienci).
2.2. Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie jej obowiązywania zakupi co najmniej
20 sztuk wyrobu Silton S lub Elastyczny w dowolnej kolorystyce (dalej: Pakiet), będzie miał
prawo nabyć od Organizatora 1 kosz do silikonu w promocyjnej cenie 1zł netto za jeden kosz
(Kosz).
2.2.1. Dla ustalenia spełnienia warunku, o którym mowa wyżej bierze się pod uwagę wszystkie
raporty zamówień z okresu objętego promocją.
2.2.2. Skorzystanie z promocji może nastąpić pod warunkiem weryfikacji w systemie nabycia
Pakietu przez Klienta, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 2.5.
2.3. Klient ma prawo nabyć Kosz w promocyjnej cenie zarówno w przypadku nabycia Pakietów
bezpośrednio od Organizatora jak i od Partnerów Organizatora, o których zostanie
poinformowany przez Organizatora lub jego Przedstawiciela Handlowego.
2.4.1. Klient nabywając Kosz na zasadach określonych w Regulaminie zobowiązuje się do
eksponowania produktów Organizatora objętych promocją z wykorzystaniem zakupionych w
ramach promocji Koszy w ciągu 5 lat od ich zakupu. W przypadku naruszenia obowiązku, o
którym mowa powyżej lub w sytuacji gdy jednocześnie Klient eksponować będzie towar
konkurencyjny innej firmy, Organizator może podwyższyć cenę Kosza do wysokości
obowiązującej poza Promocją, tj. do kwoty 400 zł netto. W tym celu wystawi i niezwłocznie
dostarczy Klientowi stosowną fakturę korygującą. Różnica między należnością wynikającą z
faktury pierwotnej i z faktury korygującej powinna zostać uiszczona na numer rachunku
bankowego Organizatora wskazany na fakturze w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta
faktury korygującej.

2.4.2. Klient zobowiązany jest do rozpoczęcia eksponowania produktów Organizatora
objętych promocją w terminie 5 dni od wydania mu Koszy. W celu potwierdzenia wywiązania
się z powyższego obowiązku Klient umożliwi Organizatorowi przeprowadzenie weryfikacji czy
warunki promocji opisane powyżej są przez Klienta spełniane, w szczególności poprzez
sporządzenie dokumentacji fotograficznej Koszy i eksponowanych na nich produktów.
Powyższe czynności kontrolne przeprowadzone zostaną przez Przedstawicieli Handlowych
Organizatora.
2.4.3. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Klienta lub punktu sprzedaży, w którym
umieszczony jest Kosz przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 2.4.1 Regulaminu,
Organizator może odstąpić od umowy sprzedaży Kosza. W przypadku skorzystania z
powyższego uprawnienia Klient zobowiązany będzie do niezwłocznego odesłania Kosza na
własny koszt na następujący adres Organizatora: ATLAS sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Szczawińska
52.
2.4.4. W przypadku niewykonania przez Klienta tego obowiązku, Organizator może obciążyć
Klienta karą umowną w wysokości 1.000 złotych, płatną na podstawie noty obciążeniowej
doręczonej Klientowi, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2.5. W wyjątkowych przypadkach Przedstawiciel Handlowy Organizatora może wyrazić zgodę
na sprzedaż Klientowi Kosza na promocyjnych warunkach określonych w Regulaminie także
wówczas, gdy na dzień sprzedaży tego towaru promocyjnego Klient nie zakupił pełnego
Pakietu. W takiej sytuacji Klient zobowiązany będzie do nabycia brakującej ilości produktów
wchodzących w skład Pakietu w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu Kosza. W przypadku
niespełnienia powyższego warunku we wskazanym terminie Organizator może podwyższyć
cenę Kosza do wysokości obowiązującej poza Promocją, tj. do kwoty 400 zł netto.
2.6. W przypadku gdy w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2.4. i 2.5. cena
Kosza ulegnie podwyższeniu do wysokości obowiązującej poza promocją lub w przypadku
odstąpienia przez Organizatora od umowy sprzedaży Kosza, Organizator w ciągu 7 dni od
zaistnienia zdarzenia skutkującego podwyższeniem ceny wystawi stosowną fakturę
korygującą.
2.7. Kosz zostanie dostarczony Klientowi przez Organizatora lub przez podmiot przez niego
wskazany w terminie zgodnym z warunkami realizacji dostaw przez ATLAS sp. z o.o. wraz ze
stosowną fakturą VAT wystawioną przez Organizatora, pod warunkiem uprzedniego podania
niezbędnych w tym celu danych przez Klienta oraz spełnienia warunku określonego w pkt.
2.2.2. z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 2.5.
3. Postanowienia końcowe
3.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie odnoszą się do zamówień anulowanych przez
którąkolwiek ze stron lub z innych przyczyn niezrealizowanych. Klientowi nie przysługuje
roszczenie o ekwiwalent pieniężny zamiast Kosza.
3.2. Organizator w każdym czasie może przedłużyć lub skrócić czas trwania promocji; może
także zmienić jej warunki.

3.3. Wzięcie przez Klienta udziału w niniejszej promocji oznacza akceptację wszystkich
postanowień
Regulaminu
oraz
jego
załączników.
3.4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest klauzula informacyjna RODO.

Organizator

