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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WIOSENNA PROMOCJA 2022” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej 

„WIOSENNA PROMOCJA 2022” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. K. z siedzibą 

w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 148, 05-091 Ząbki, adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 257, 

05-270 Marki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000963437, posiadającą numer NIP 8212305518 (dalej jako „Organizator”).  

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla produktów 

objętych promocją, zakupionych w Biurze Handlowym przy ul. Piłsudskiego 257, 05-270 Marki 

(dalej „Biuro Sprzedaży”). 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są wybrane maszyny czyszczące Ghibli&Wirbel w cenach 

specjalnych, opisane w §2 punkt 2, dostępne w Biurze Sprzedaży Organizatora (dalej „Produkty 

Promocyjne”). 

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia ogłoszenia do 30.06.2022 roku 

lub do wyczerpania zapasów (zwanym dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). 

 

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna 

lub prawna, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu Produktu Promocyjnego 

lub Produktów Promocyjnych. 

2. Uczestnik uprawniony jest do zakupu następujących Produktów Promocyjnych: 

 

 V10 –  Odkurzacz do pracy na sucho - cena katalogowa 584,25 PLN netto, cena promocyjna 319,00 

PLN netto 

 POWER WD 36 P –  Odkurzacz do pracy na sucho i mokro - cena katalogowa 1 748,00 PLN netto, 

cena promocyjna 999,00 PLN netto 

 POWER WD 36 I –  Odkurzacz do pracy na sucho i mokro - cena katalogowa 1 919,00 PLN netto, 

cena promocyjna 999,00 PLN netto 

 POWER EXTRA 7 I – Odkurzacz piorący ekstrakcyjny - cena katalogowa 2 185,00 PLN netto, cena 

promocyjna 1 099,00 PLN netto 

 SB 133 – Szorowarka 13” - 190 obr./min. - cena katalogowa 5 212,18 PLN netto, cena promocyjna 

3 199,00 PLN netto 

 ROUND 45 SD 55 TOUCH – Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna z trakcją - cena katalogowa 

27 077,23 PLN netto, cena promocyjna 14 890,00 PLN netto 

 RIDER R 65 FD 65 – Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna - cena katalogowa 45 513,68 PLN 

netto, cena promocyjna 21 999,00 PLN netto 

 RANGER R 115 FD 75 CHEM – Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna - cena katalogowa 70 

675,28 PLN netto, cena promocyjna 32 999,00 PLN netto 

 

3. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Akcji Promocyjnej wielokrotnie. 

4. Uczestnik ma prawo do zakupu w ramach Akcji Promocyjnej wielokrotności danego Produktu 

Promocyjnego lub kilku Produktów Promocyjnych. 
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5. Produkty zakupione w ramach Akcji Promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Powyższe 

postanowienie w żaden sposób nie narusza uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych 

przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została 

w odniesieniu do danego produktu udzielona. 

6. Po stronie Kupującego leży obowiązek poinformowania Organizatora o chęci wzięcia udziału 

w Akcji Promocyjnej. Nie wyklucza to możliwości oferowania przez Organizatora wzięcia udziału 

w Akcji Promocyjnej potencjalnym Nabywcom. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami / rabatami. 

 

§ 3. Reklamacje 

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi 

przysługuje prawo do złożenia reklamacji.  

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 5 dni roboczych od dnia skorzystania z Akcji 

Promocyjnej.  

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamację należy złożyć pocztą 

elektroniczną na adres fairplayplus@op.pl .    

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt 

z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto 

powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację.  

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć 

do reklamacji skan dowodu zakupu Produktów Promocyjnych. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.  

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja.  

8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator. 

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie 

w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego 

ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.  

11. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych 

do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora 

do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają 

na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych. 

13. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie 

przetwarzania danych. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Biurze Sprzedaży i na stronie internetowej 

Organizatora: 

mailto:fairplayplus@op.pl
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https://fairplayplus.pl/pliki/promocje/regulamin-akcji-promocyjnej-wiosenna-promocja-

2022.pdf  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. K. 
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