
REGULAMIN SPRZEDAŻY 
PREMIOWEJ 

 

„Odpowietrznik automatyczny PrimoVent  
z systemem Aquastop z gadżetem” 

 
 
 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.  Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej produktu odpowietrznik automatyczny 
AFRISO PrimoVent z Aquastop z gadżetem (zwany dalej „Regulaminem") określają 
mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji – sprzedaży premiowej 
produktu Odpowietrznik automatyczny w określonych pakietach z gadżetem  (zwanej 
dalej "Promocją"). 

2. Organizatorem  sprzedaży  premiowej  jest  AFRISO  Spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy przy ul. Kościelnej 4, 42-677 Czekanów, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000066141, NIP 631-19- 
79-176, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, zwanej dalej 
"Organizatorem". 

 
 
 
 

§ 2 
 

CEL I FINANSOWANIE PROMOCJI 
 

1.   Sprzedaż premiowa przeprowadzana jest w celu upowszechniania na rynku polskim 
produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. 

2.  Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora, przeznaczonych na 
działalność promocyjno-reklamową. 

 
 
 
 

§ 3 
 

UCZESTNICY PROMOCJI 
 

1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne zamieszkałe bądź 
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania 
Promocji określonym w § 4 spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszym 
Regulaminie, zwane dalej "Uczestnikami". 

2.   W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora 
Promocji oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Promocji. 



 

§ 4 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

Promocja trwa od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., lub do wyczerpania 
zapasów. 

 
 
 
 

§ 5 
 

PRODUKT PROMOCYJNY 
 

Promocją objęty jest produkt AFRISO (zwany dalej "Produktem Promocyjnym"), obejmujący 
zakup Odpowietrznika automatycznego PrimoVent z Aquastop w określonych pakietach  
z gadżetem. 

 
Pakiety: 

 Komin wielofunkcyjny  -  do zakupu 10 sztuk odpowietrznika automatycznego, 

 Ręcznik z mikrofibry 80x130 cm 4F- do zakupu 25 sztuk odpowietrznika 
automatycznego, 

 Komplet 3 narzędzi ręcznych BOSCH- do zakupu 50 sztuk odpowietrznika 
automatycznego, 

 Apteczka z doposażeniem MEDRES - do zakupu 75 sztuk odpowietrznika 
automatycznego, 

 Torba sportowa 58 litrów Under Armour - do zakupu 100 sztuk odpowietrznika 
automatycznego, 

 Zestaw sztućców 24 elementy Gerlach - do zakupu 150 sztuk odpowietrznika 
automatycznego. 
 

 

§ 6 
 

MECHANIZM PROMOCJI 
 

1.   Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest nabycie w okresie wskazanym w § 4 
Regulaminu Promocji, w jednym z punktów dystrybucyjnych, hurtowych Produktu 
Promocyjnego określonego w § 5 (zwanego dalej "Produktem Promocyjnym"), 

2.   Nabycie  Produktu  Promocyjnego  upoważnia  Uczestnika  Promocji  do  otrzymania 
premii w postaci gadżetu. 

3.  Uczestnik Promocji może dokonać nieograniczonej liczby zakupów i wielokrotnie 
otrzymywać nagrodę określoną w § 7, na zasadach przewidzianych w Regulaminie 
Promocji, o ile każdy zakup spełnia warunki uczestnictwa w Promocji. 

4.   Gadżety  promocyjne  określone  są  w  ulotce  promocyjnej,  udostępnionej  przez 
Organizatora w formie drukowanej lub elektronicznej na stronie  www.afriso.pl 

 
 
 
 

§ 7 
 

NAGRODY 
 

1.   Organizator oferuje każdemu Uczestnikowi Promocji nagrodę w gadżetu, określonego 

http://www.afriso.pl/


 

do odpowiedniego pakietu odpowietrzników. 
2.   Liczba nagród w Promocji jest ograniczona. 
3.   Nagrody wydawane będą w okresie trwania promocji lub do wyczerpania zapasów. 
4.   Nagroda dostarczana będzie Uczestnikowi Promocji, który dokonał zakupu nowego 

automatycznego odpowietrznika PrimoVent z Aquastop w pakiecie 10 szt., 25 szt.,  
50 szt., 75 szt. , 100 szt. lub 150 szt. 

5.   Uczestnicy Promocji mogą zrzec się prawa do nagrody, ale nie mogą wymieniać nagród 
na inne ani też na równowartość w pieniężną. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody o tej samej wartości po 
wyczerpaniu zapasów magazynowych.   

 
 
 

§ 8 
 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI 

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
 
 

§ 9 
 

KOMISJA PROMOCYJNA 
 

1.   Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą 
przedstawiciele wskazani przez Organizatora. 

2.  Decyzje Komisji są ostateczne, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków 
ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa oraz treścią § 12 Regulaminu 
Promocji. 

 
 
 
 

§ 10 
 

DANE OSOBOWE 
 

1.   Dane osobowe Uczestników Promocji są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu 
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator   -   AFRISO   Spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   z   siedzibą w 
Szałsza, ul. Kościelna, 42-677 Czekanów. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do 
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 

2.   Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, należy kierować na adres biura Organizatora. 

3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji są przechowywane w sposób 
zabezpieczający   przed   ich   ujawnieniem   i   przetwarzane   zgodnie   z   przepisami 
ww. ustawy. 

4.  Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach 
przewidzianych w przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji 
w celach związanych z realizacją Promocji w tym realizacją nagród. 



§ 11  

 

SPRAWY PODATKOWE 
 

1.   Nagroda przekazana w ramach sprzedaży premiowej Uczestnikowi – osobie fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od 
osób  fizycznych  do  kwoty  760  zł  (na  podstawie  art.  21  ust.  1  pkt  68a  ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

2.  W przypadku przekazania nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł, jej realizacja podlega 

podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z 

późn. zm.). 

3.  Organizator promocji ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi 

promocji. Od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej Organizator 

pobierze należny podatek, który następnie odprowadzi do właściwego urzędu 

skarbowego na podstawie art. 41 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

4.  Nagroda, która zostanie wydana Uczestnikowi w związku z prowadzoną przez niego 
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności gospodarczej 
Uczestnika, podlegający opodatkowaniu zgodnie ze stosowaną przez podatnika formą 
opodatkowania. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym 
ciąży w takim przypadku na Uczestniku. 

 

 
 

§ 12 
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1.   Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 
2.   Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania nagród, należy 

przesyłać na adres: promocja@afriso.pl z tytułem "Reklamacja – odpowietrznik 
automatyczny PrimoVent z systemem Aquastop z gadżetem" lub w formie pisemnej 
pocztą na adres: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów; 

3.   Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 
21 dni od dnia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. 

4.   Zgłoszenie  reklamacji  powinno  zawierać  adres  do  korespondencji,  adres  e-mail 
Uczestnika, powód i opis reklamacji, a także treść żądania. 

5. Komisja Promocyjna rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie 
niniejszych Zasad Promocji oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6.   Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Promocyjną, niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 

7.   Decyzja Komisji Promocyjnej w sprawie reklamacji jest ostateczna, co nie uchybia 
prawu do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa. 

 
§ 13 

mailto:promocja@afriso.pl


 

INFORMACJE O PROMOCJI 
 

1.   Informacje  o  Promocji  jak  i  niniejszy  Regulamin  udostępnione  są  do  wglądu 
w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.afriso.pl w zakładce PROMOCJE. 

2.   W czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.afriso.pl 
w zakładce PROMOCJE mogą pojawiać się bieżące informacje z przebiegu Promocji. 

 
 
 
 

§ 14 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

http://www.afriso.pl/
http://www.afriso.pl/

