
„LETNIA PROMOCJA ALUSKY” - REGULAMIN 

Założenia:

1) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej przeprowadzanej w firmie
Alusky sp.  z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Mariana Smoluchowskiego 7, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym  Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000393436, NIP: 9462631426, REGON: 061141316 i dostępny jest
na stronie www.alusky.pl oraz w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod powyższym adresem.

2) Celem Promocji  jest umożliwienie zakupu 3 – szybowego aluminiowego okna dachowego Alusky typ
Alusky  Plus  oraz  Alusky  Plus  HI,  w  cenach  określonych  przez  Organizatora  wynikających  z
obowiązującego cennika wraz z roletą plisowaną za 1,00 złotych netto/1,23 złote brutto. 

3) Skorzystanie z Promocji (złożenie zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie) jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 1 

[Terminy.] 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Promocja –  akcja  promocyjna  pod  nazwą  „LETNIA  PROMOCJA  ALUSKY”  prowadzona  na  zasadach
określonych  niniejszym  Regulaminem,  przeznaczona  dla  Uczestników  obejmująca  sprzedaż  Produktów  -
łącznie  3-szybowego  aluminiowego  okna  dachowego  Alusky,  w  cenach  obowiązujących  u  Przedstawicieli
Organizatora, wraz z roletą plisowaną za 1,00 złotych netto/1,23 złote brutto, trwająca w okresie od 11 lipca
2019 roku do 15 października 2019 roku lub do wyczerpania zapasów (wyczerpania asortymentu objętego
Promocją), w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. Promocja obejmuje tylko łączną sprzedaż okna
typu Alusky Plus oraz Alusky Plus HI wraz z roletą plisowaną zakupionego tylko i wyłącznie u Przedstawicieli
Organizatora. 

Organizator  (Producent) -  organizatorem  Promocji  jest  firma  ALUSKY  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.
Smoluchowskiego 7, 20-474 Lublin, NIP: 9462631426, REGON:061141316, KRS:0000393436.

Przedstawiciel  Organizatora –  osoba  prawna, jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości
prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zajmująca się w ramach swojego przedmiotu
działalności sprzedażą towarów Organizatora. 

Wykaz  Przedstawicieli  Organizatora  sprzedających  produkty  objęte  Promocją  dostępny  jest  na  oficjalnej
stronie internetowej pod adresem: www.alusky.pl.

Produkty – produkty objęte Promocją to wyłącznie 3-szybowe aluminiowe okna dachowe typu Alusky Plus i
Alusky Plus HI w kolorach, według palety kolorystycznej dostępnej na stronie Organizatora, do których przy
zakupie dodawana jest roleta plisowana w kolorach:

1) żółty [wg. palety Pantone C08]

2) beżowy [wg. palety Pantone C05]

3) niebieski [wg. palety Pantone C15]

4) jasny szary [wg. palety Pantone C1290]

5) szary [wg. palety Pantone C02]
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6) grafitowy [wg. palety Pantone C1300]

7) brązowy [wg. palety Pantone C1325]

8) bordowy [wg. palety Pantone C11]
za 1,00 złotych netto/1,23 złote brutto. Z Promocji wyłączony został pozostały asortyment Organizatora. 

Cena – wartość zakupionych Produktów wyrażona w złotych polskich wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług (kwota brutto); cena może się różnić u poszczególnych Przedstawicieli Organizatora, przy czym nie
może być wyższa niż cena wskazana w cenniku Organizatora. 

Uczestnik  –  pełnoletnia  osoba  fizyczna  nie  prowadząca  działalności  gospodarczej,  posiadająca  pełną
zdolność do czynności  prawnych, zamieszkała na terytorium RP, będąca konsumentem w rozumieniu art.
22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018.1025 z późn. zm.), osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą na terytorium RP, jak również osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium RP, która biorąc udział w
Promocji  dokona  zakupu  Produktów  w  okresie  jej  trwania.  Osoba  fizyczna  nie  prowadząca  działalności
gospodarczej  biorąc  udział  w przedmiotowej  akcji  wyraża  zgodę na przetwarzanie jej  danych osobowych
zgodnie  z  przepisami  RODO.  Podanie  przez  Uczestnika  jego  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna
lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej  podając  dane  osobowe  swoich
przedstawicieli  w celu wzięcia udziału w promocji  wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z
przepisami RODO. 

Zgłoszenie – zgłoszenie reklamacyjne.

§ 2 

[Postanowienia ogólne.]

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Promocja prowadzona jest w okresie od 11 lipca 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania
zapasów (wyczerpania  asortymentu objętego Promocją), w zależności  które zdarzenie nastąpi  wcześniej i
obejmuje zamówienia złożone na Produkty objęte Promocją bezpośrednio u Przedstawicieli Organizatora.  

3. Dostawy Produktów objętych Promocją będą przebiegać z zachowaniem co najmniej 21 dniowego terminu
liczonego od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia. Promocją nie są objęte zamówienia złożone
przed rozpoczęciem niniejszej Promocji, tj. przed dniem 11 lipca 2019 roku oraz po dacie 15 grudnia 2019
roku lub po wyczerpaniu zapasów (wyczerpania asortymentu objętego Promocją), w zależności od tego które
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni Uczestnikom na
swojej stronie internetowej  www.alusky.pl ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu
nie  naruszy  praw nabytych  dotychczas  przez  Uczestników Promocji oraz  nie  może  pogarszać  warunków
uczestnictwa w Promocji.

§ 3 

[Zasady Promocji.]

1.  Uczestnik,  który  w  terminie  trwania  Promocji  dokona  zakupu  Produktów  otrzymuje  od  Organizatora
możliwość  zakupu  rolety  plisowanej  za  Cenę 1,00  złotych  netto/1,23  zł  brutto,  przy  czym możliwość  ta
dotyczy zakupu jednej rolety do jednego zamówionego okna. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie łączną
sprzedaż Produktów wraz z roletą plisowaną.  
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2. Promocja obejmuje 3-szybowe aluminiowe okna dachowe tupu Alusky Plus i Alusky Plus HI w kolorach,
według  palety  kolorystycznej  dostępnej  na  stronie  Organizatora.  Z  Promocji  wyłączony  jest  pozostały
asortyment oferowany w ramach prowadzonej działalności przez Organizatora. 

3.  Informacja  o  Promocji  przekazywana  jest  Uczestnikom  za  pośrednictwem  Strony  internetowej
www.alusky.pl,  poprzez  reklamę  w  ogólnopolskim  miesięczniku  „Murator”  w  formie  „wkładki”  oraz  u
Przedstawicieli Organizatora. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

5.  W  okresie  Promocji  każdy  Uczestnik  może  składać  u  Przedstawiciela  Organizatora  więcej  niż  jedno
zamówienie.

6. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji  i  zna jego
postanowienia.

7.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  dostawy  Produktów  wg.  zasad  określnych  w
Ogólnych  Warunkach  Sprzedaży  [„OWS”]  dostępnych  na  stronie  internetowej  oraz  u  Przedstawicieli
Organizatora.  

8. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji winien poinformować o tym przed złożeniem
zamówienia  u  Przedstawiciela  Organizatora.  Zapis  zdania  powyższego  dotyczy  również  przypadku,  gdy
Uczestnik chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest wtedy
poinformować o tym Przedstawiciela Organizatora przy składaniu zamówienia. Wówczas nabycie Produktów
odbywa się poza Promocją na zasadach ogólnych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie według własnego uznania.
Organizator  poinformuje  Uczestników  o  tym  fakcie  poprzez  umieszczenie  na  Stronie  internetowej
www.alusky.pl odpowiedniej informacji oraz u Przedstawicieli Organizatora. Złożone zamówienia na Produkty,
do dnia poprzedzającego dzień zakończenia Promocji włącznie, zostaną zrealizowane na zasadach wskazanych
w Promocji.      

§ 4 

[Reklamacje.]

1.  Reklamacje  dotyczące  Promocji  mogą  być  składane  przez  Uczestników  w  formie  pisemnej,  listem
poleconym na adres siedziby Alusky sp.  z o.o. wskazany w § 1 lub na adres e-mail: zamowienia@alusky.pl
nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.

2. Zgłoszenie reklamacji  winno wskazywać dane wnoszącego reklamację (w przypadku osoby fizycznej: imię,
nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, PESEL, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą: firma (nazwa), siedziba, dane specyfikujące w obrocie), nr rachunku bankowego, wskazanie
przyczyn  reklamacji  oraz  określenie  oczekiwanego  sposobu  jej  rozpatrzenia,  jak  również  imienny  podpis
Uczestnika (lub jego reprezentanta). 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator po uzyskaniu wyjaśnień od Przedstawiciela Organizatora.  

5. Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia (wyniku) na podany w
Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.

6. Reklamacje, w przedstawionym trybie, mogą być zgłaszane wyłącznie w zakresie produktów nabytych w
ramach Promocji. 

§ 5 
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[Dane osobowe.]

1. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie przesłanki uprawniające go do udziału
w Promocji, zapoznał się z Regulaminem oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia
i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, etc. przez Organizatora
lub podmioty  przez Organizatora  upoważnione w celu określonym niniejszym Regulaminem. Zapis  zdania
poprzedzającego  stosuje  się  również  do  osób  fizycznych  reprezentujących  przedsiębiorców  będących
Uczestnikami (przedstawicieli Uczestnika), na co ci wyrażają zgodę. 

2.  Administratorem danych  osobowych  jest  Organizator,  z  którym Uczestnik  może  się  skontaktować  pod
adresem e-mail: iod@alusky.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

3. Dane osobowe Uczestników (lub ich przedstawicieli)  będą przetwarzane wyłącznie w celu i  w zakresie
niezbędnym do  przeprowadzenia  Promocji,  w tym również postępowania  reklamacyjnego.  Dane osobowe
mogą być także przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4. Uczestnikowi (lub jego przedstawicielowi) przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich  kopii,  prawo  do  usunięcia  danych,  ich  poprawiania,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo  do
przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  przy  czym  skutkiem takiej
czynności będzie niemożność dalszego uczestniczenia w Promocji, jeżeli działanie zostanie podjęte w czasie jej
trwania i przed realizacją złożonego Zamówienia.   

5. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Organizator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika we wskazanych celach, chyba że będzie w
stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą Organizatorowi
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony jego praw/roszczeń.

§ 6 

[Postanowienia końcowe.]

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.alusky.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi czasowymi lub stałymi Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z powodu
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Organizator  poinformuje  Uczestników  o  fakcie  zmiany  Regulaminu  poprzez  umieszczenie  na  Stronie
internetowej www.alusky.pl  informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu - zmiana Regulaminu wchodzi w
życie od dnia następującego po dniu poinformowania o niej Uczestników w sposób wskazany powyżej.

4.  W kwestiach  nieuregulowanych Regulaminem stosuje się  przepisy powszechnie obowiązującego  prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją jest Sąd właściwy z
uwagi na siedzibę Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 roku, czyli z pierwszym dniem obowiązywania Promocji. 
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