REGULAMIN KONKURSU
„Zarabiaj na zakupach”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej
"Regulamin").

2.

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zarabiaj na zakupach” zwanego dalej „Konkurs” jest
Brother Central and Eastern Europe GmbH, z siedzibą w Wiedniu (1230), Pfargasse 58, Austria
(dalej „Organizator”).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 września 2018 r., a kończy się dnia 30 listopada 2018 r. (dalej
„Okres Trwania Konkursu").

4.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zatrudnione w wybranych przez Organizatora firmach, będących jego Partnerami
Handlowymi, zwane dalej „Uczestnikami”, które:
a)

mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)

są opiekunami marki BROTHER u partnerów handlowych Organizatora („Partner
Handlowy”),

c)

poinformowały partnera handlowego o fakcie udziału w Konkursie,

d)

zarejestrują i wypełnią prawidłowo formularz rejestracyjny na stronie http://konkursybrother.pl/zarabiaj-na-zakupach/ ze wskazaniem swojego imienia, nazwiska, numeru
telefonu kontaktowego, adresu e-mail, nazwy pracodawcy Uczestnika oraz adresu, na
który Organizator będzie mógł przesłać Nagrodę.

2.

Przekazane przez Uczestnika informacje wskazane w pkt 1 lit. d) Regulaminu zwane są dalej
łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

3.

Zgłoszenia naruszające z jakichkolwiek przyczyn warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały
udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a
Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

5.

Organizator ma prawo wyłączyć od udziału w Konkursie lub pozbawić prawa do nagród osoby,
które nie są związane ze sprzedażą produktów marki BROTHER u partnera handlowego, choćby
nawet partner handlowy wskazywał je jako opiekunów marki BROTHER.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.

Zwycięzcy Uczestnicy będą uprawnieni do Nagród przewidzianych w Konkursie, na zasadach
określonych w § 4 Regulaminu, w przypadku spełnienia następujących warunków:
a. w okresie trwania Konkursu złożą zamówienie na produkty objęte Promocją o
wysokości określonej w § 4 ust. 2. Regulaminu – wykaz urządzeń objętych Promocją
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b. spełnią warunki Konkursu określone w pkt. a. powyżej i wykonają zadanie
konkursowe, polegające na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawarte w
formularzu rejestracyjnym.
§ 4 Nagrody

1.

Nagrodami w konkursie są bony Sodexo.

2.

Pierwszych 50 Uczestników, którzy dokonają poprawnej rejestracji udziału w Konkursie oraz
złożą zamówienie lub rozpoczną projekt w Okresie Trwania Konkursu, na produkty objęte
Promocją oraz udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu rejestracyjnym
otrzymają bony Sodexo, przyznawane według zasad określonych poniżej:
a. zakup urządzeń serii PJ700 – nagroda w postaci bonów Sodexo stanowiąca 20%
wartości netto zakupionych modeli, nie więcej jednak niż 5000 zł. Kwota nagrody
będzie zaokrąglana w dół do pełnych dziesiątek.

2. Wartość nagród o których mowa powyżej, zostanie powiększona o nagrodę pieniężną w
wysokości 11,11% wartości tych nagród. Jednocześnie Zwycięzcy wyrażają zgodę na to, by
Organizator potrącił z wartości nagrody 10% jej wartości celem odprowadzenia do właściwego
Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, o jakim mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, tekst jednolity z późn. zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do nagrody na
podstawie stosownej dokumentacji.
4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części
Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do
wymiany Nagrody na inną o tej samej wartości.
6. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora osobiście lub przesłana pocztą lub pocztą
kurierską na jego koszt w terminie do 31.01.2019r. na dane przekazane przez Uczestnika w
formularzu zgłoszeniowym. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody.
Nagroda powinna zostać odebrana przez Uczestnika - zwycięzcę osobiście. Uczestnik potwierdza
odbiór Nagrody na protokole odbioru Nagrody lub potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej

zawierającej Nagrody. Niepodjęcie przesyłki, odmowa przyjęcia przesyłki, odmowa potwierdzenia
odbioru Nagrody na protokole lub odmowa potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej
Nagrodę jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, o której mowa w pkt. 4 powyżej. Podczas
wydania Nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty).
7. Organizator może przy wydawaniu Nagród korzystać z pośrednictwa osób trzecich.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1.

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane przez Uczestników w formie
pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem
Brother Central and Eastern Europe GmbH, Oddział w Polsce, ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż
pisemna nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
adres i nazwę pracodawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora – powołaną przez niego Komisję
Konkursową. Decyzje Organizatora są ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za
przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem
których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem,
będzie naruszać prawa osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia
roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem
przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

3.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie na zasadach dobrowolności oraz w zgodzie z
wymaganiami jego pracodawcy. Przystąpienie do konkursu przez taką osobę, każda jej czynność
przedsięwzięta bezpośrednio w celu uzyskania Nagrody w Konkursie lub zgłoszenie się po tę
Nagrodę upoważnia domniemanie, że uczestnictwo w konkursie nie narusza właściwych relacji
pomiędzy Uczestnikiem konkursu i jego pracodawcą.

4.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy uczestnictwem w konkursie a
wymogami nałożonymi przez pracodawcę, te ostatnie powinny mieć znaczenie nadrzędne.

5.

Za ewentualne nieprzestrzeganie tej zasady odpowiedzialność ponosi bezpośrednio, tylko i
wyłącznie Uczestnik konkursu.
§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Oddziału Organizatora: ul. Marynarska 15 w
Warszawie (02-674), w czasie trwania niniejszego Konkursu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Okresu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Okresu Trwania Konkursu Organizator
powiadomi za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub ogłoszenia w biurze
oddziału Organizatora w Polsce, wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3.

Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu, oświadcza, iż z warunkami niniejszego
Regulaminu zapoznał się, zrozumiał je oraz akceptuje go w całości.

Załącznik nr 1

Produkty promocyjne marki BROTHER:
PJ-722
PJ-723
PJ-762
PJ-763
PJ-763MFI
PJ-773

