Regulamin Promocji „Rozwijamy punkty”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”)
jest Romulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na
Mostkach 21, NIP: 945 218 96 38 (dalej: Organizator).
2. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Promocja jest przeznaczony dla wszystkich klientów Organizatora spełniających warunki
niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin), który stanowi podstawę Promocji, określa prawa
i obowiązki jego uczestników.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne,
5. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje tym samym wszystkie postanowienia
zawarte w Regulaminie.
§2
Uczestnictwo w Promocji
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w par. 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu,
Uczestnikiem Promocji mogą być przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne)
którzy:
A. Prześlą dane firmy tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, wyrażając tym samym chęć
udziału w promocji, na adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl
B. Dokonają zakupu folii samochodowych z serii Wrap Film 1080. Ilość kupionych metrów
liczy się od 01.02.2018 w przypadku rejestracji do 28.02.2018 lub od dnia rejestracji w
przypadku rejestracji do Promocji po 28.02.2018.
C. Akceptują niniejszy Regulamin.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
3. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
§3
Zasady Promocji
1. Promocja rozpoczyna się dnia 21.02.2018 r. i trwa do 31.12.2018 r.
2. Przedmiotem Promocji jest zakupu folii samochodowych z serii Wrap Film 1080.
3. Za każdy 1 mb zakupionego produktu, uczestnik otrzymuje 10 pkt. które może wymienić
na narzędzia i chemie zgodnie z opublikowaną listą produktów objętych promocją. Punkty
zliczane i sumowane są raz w miesiącu (ostatniego dnia miesiąca) wtedy też wysyłany jest
mail informacyjny z aktualną liczbą punktów.
4. Ostateczny termin wymiany punktów na nagrody mija 31.01.2019 r.

§4
Nagrody w Promocji
1. Katalog nagród opublikowany jest na stronie: www.folia-samochodowa.pl/punkty
2. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, który reguluje warunki zwolnienia od podatku
wartości nagród związanych z Promocją, wynika, że przepis ten nie ma zastosowania, gdy
podatnik otrzymuje nagrody w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą. Wartość nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej przez
przedsiębiorcę, powoduje u niego powstanie przychodu z działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca powinien ustalić wielkość tego przychodu na zasadach określonych w art. 11
ust. 2 i 2a updof oraz art. 12 ust. 5a i 6 updop, a następnie opodatkować go w miesiącu
otrzymania nagrody, o ile nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia podatkowego
określonego w art. 21 ust. 1 pkt 125 updof. Tym samym na Organizatorze Promocji w
związku z wydaniem nagród przedsiębiorcom, którzy dokonali nabycia premiowanych
towarów lub usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie ciążą obowiązki
płatnika ani obowiązki deklaracyjne.
3. Wybór nagrody należy zgłosić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@foliasamochodowa.pl
4. Po wyborze nagrody punkty, za które została ona wydana są odejmowane od salda
punktów Uczestnika.
5. Po 31-01-2019 r. punkty, które nie zostaną zamienione na nagrody przepadają w związku z
zakończeniem promocji.
6. Odbiór nagrody może nastąpić jedynie w formie odbioru osobistego.
7. W przypadku wyraźnej prośby i zgody Uczestnika wskazanej w wiadomości e-mail
nagroda może być przesłana do Uczestnika na jego koszt (przesyłka pobraniowa).
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.
2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem,
przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji do dnia 14.01.2019 r. Reklamacja powinna być
złożona w formie pisemnej na adres: Romulus sp. z o.o., ul. Na Mostkach 21, 31-267 Kraków
lub mail: info@folia-samochodowa.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od jej
otrzymania i powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię, nazwisko,
dokładny adres lub adres email. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
5. Zasady prowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały
promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Organizator przetwarza dane Uczestników jedynie do celów rozliczeniowych Promocji, na
co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Promocji.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.foliasamochodowa.pl. Wszelkie pytania dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora na
adres email: info@folia-samochodowa.pl .
8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie Organizatora z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Regulamin zatwierdzony w dniu 01.03.2018 r.

