REGULAMIN „KONKURS MUNDIAL 2018 WYTYPUJ WYNIK” etap II
1. Niniejszy dokument określa zasady akcji promocyjnej „Konkurs Mundial 2018 wytypuj wynik”,
zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
2. Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
b) Towar – oznacza gadżet reklamowy w postaci gadżetu reklamowego z edycji limitowanej
– ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB 400ML 01/18.
c) Uczestnik - oznacza każdą osobę fizyczną biorącą udział w akcji promocyjnej.
d) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia
Towaru do Uczestnika.
3. Akcja promocyjna trwa w okresie od 23.06.2018 do 24.06.2018 r. do godz. 20:00 lub do
wyczerpania zapasów.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszkałe na terenie Polski
6. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy w czasie jej trwania:
a) Wytypować i zamieścić w komentarzu pod postem na www.facebook.com/bernerpolska
maksymalnie do godziny 20:00 w dniu 24.06.2018, prognozowany wynik meczu
Polska – Kolumbia
b) Jeden Uczestnik może zamieścić tylko jeden wynik, w przypadku powielenia postu lub
zamieszczenia dodatkowego wyniku posty będą odrzucone a pod uwagę będzie brany
tylko pierwszy.
c) Zabrania się edytowania postu. Posty edytowane zostają automatycznie odrzucone.
7. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wytypowania prawidłowego
wyniku Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania towaru w postaci gadżetu reklamowego z
edycji limitowanej – ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB 400ML 01/18.
8. Każdy z Uczestników może skorzystać z Promocji tylko raz, w przypadku spełnienia wszystkich
warunków.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego
Towaru.
10. Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
11. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby.
12. Organizator powiadomi uczestnika, który prawidło wytypuje wynik meczu w wiadomości
prywatnej za pomocą platformy FB.

13. Uczestnik podając adres do wysyłki akceptuje regulamin akcji promocyjnej „Konkurs Mundial 2018
wytypuj wynik” i zgadza się na wysyłkę gadżetu reklamowego.
14. Towar zostanie dostarczony Uczestnikowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem
Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
13. Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez
Uczestnika.
14. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od
daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach
Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.
15. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i12
przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez Organizatora
dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych
Organizatora.
16. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych będzie odbywało się zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika jest Organizator tj. BERNER
POLSKA Sp. z o.o.
18. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez
Organizatora.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży
dostępne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/
20. Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich
na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/
21. Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na
stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/

