REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Building Companion.
Z DNIA 15.10.2018 r.
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Xella Polska sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony
Robotników 48,
02-146 Warszawa
telefon +48 22 573 20 00
telefaks +48 22 573 20 70
Infolinia 801 122 227
Internet www.ytongsilka.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady programu promocji Building Companion. zwanego dalej „Programem”.
Organizatorem Programu jest Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony
Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303162, kapitał zakładowy 358 288 000,00 zł, NIP 5252422430
(„Organizator”).
Program jest prowadzony w Hurtowniach Materiałów Budowlanych oraz Platformie Building Companion,
sprzedających towary z oferty Organizatora na terenie Polski, które uczestniczą w Programie i umieszczone są na
liście dystrybutorów w zakładce mapa-partnerow/hurtownie na Platformie.
Program skierowany jest do osób, które spełnią wymagania opisane w niniejszym Regulaminie (osoby te zwane
są Uczestnikami Programu).
Program trwa od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przy czym aktywowany kupon wydany Uczestnikowi
Programu może być zrealizowany do 31 grudnia 2019 r. („Okres Realizacji Kuponu”).
Wyrazy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie
platformy
internetowej
Building
Companion
dostępnym
na
stronie
https://buildingcompanion.pl/assets/regulamin.pdf.
UCZESTNICY PROGRAMU
Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:
(a) jest posiadaczem Konta na Platformie;
(b) aktywowała kupon dostępny na Platformie w zakładce …/promocje w związku z niekomercyjną budową domu
jednorodzinnego;
(c) nabyła w Hurtowni Materiałów Budowlanych, w której chce realizować kupon, towary objęte Programem co
najmniej w ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
(d) zaakceptowała Regulamin.
Uczestnik Programu może upoważnić inny podmiot do zakupu produktu objętego Programem w imieniu i na rzecz
Uczestnika Programu.

III.
1.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU
Program umożliwia Uczestnikowi Programu dokonanie zakupu jednej jednostki produktu objętego Programem za
cenę 1 (jeden) złoty netto plus koszt opakowania (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
2. W celu skorzystania z Programu, Uczestnik Programu powinien:
(a) aktywować kupon za pośrednictwem Platformy, podając następujące dane: imię i nazwisko i adres e-mail;
Uczestnik może także podać nr telefonu kontaktowego;
(b) przekazać numer aktywowanego kuponu Hurtowni Materiałów Budowlanych, w której dokona zakupu
towarów objętych Programem co najmniej w ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Każdy kupon dedykowany jest do jednego rodzaju produktu objętego Programem, stanowiącego produkt
Organizatora lub URSA Polska sp. z o.o.
4. W odniesieniu do jednego rodzaju produktu objętego Programem, Uczestnik Programu może skorzystać tylko z
jednego kuponu.
5. Jeden kupon może być wykorzystany tylko raz.
6. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za kupon.
7. Organizator ma prawo do odmowy realizacji kuponu lub jego anulowania w przypadku nieodebrania przez
Uczestnika Programu produktów co najmniej w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
anulowania zamówienia przez Uczestnika Programu, odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika
Programu, nabycia produktów w innym celu niż wybudowanie domu jednorodzinnego w celu niekomercyjnym lub
innego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Program jest niezależny od ofert promocyjnych oferowanych przez Hurtownię Materiałów Budowalnych.
9. Kupon nie pokrywa kosztów dostawy jednostki produktu objętej Programem.
10. Po upływie Okresu Realizacji kuponu, niewykorzystany kupon traci ważność, a prawo Uczestnika Programu do
zakupu jednej jednostki produktu w cenie zgodnie z ust. 1 wygasa.

1

11. Sprzedawcą produktu objętego Programem jest Hurtownia Materiałów Budowlanych. Dotyczy to również
sprzedaży jednej jednostki produktu w cenie, o której mowa w pkt III ust. 1.

IV. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia prowadzenia Programu niezgodnie z
Regulaminem.
2. Reklamacje należy składać na piśmie listem poleconym na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146
Warszawa lub na adres info@building-companion.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), opis
problemu będącego podstawą reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
V.
1.

2.

3.

4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika, który przystąpi do Programu na skutek
zaakceptowania Regulaminu. Administrator przetwarzane dane osobowe Uczestnika dla celów organizacji
Programu i wykonania uprawnień Uczestnika wynikających z postanowień Regulaminu. Za zgodą wyrażoną przy
zakładaniu Konta na Platformie lub przy przystąpieniu do Programu, Organizator przetwarza dane osobowe dla
celów marketingowych lub dla tych celów udostępnia je URSA Polska sp. z o.o.
Organizator nie udostępnia danych osobowych Uczestników Programu Hurtowniom Materiałów Budowlanych z
wyjątkiem przypadków podejrzenia popełnienia oszustwa i konieczności zbadania sposobu wykorzystania kuponu
przez uczestnika Programu. Rozliczenie Programu pomiędzy Organizatorem a Hurtowniami Materiałów
Budowlanych następuje na podstawie numeru kuponu przekazanego Hurtowni Materiałów Budowlanych przez
Uczestnika Programu.
Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich
oraz do ochrony tych danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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.
Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w „Informacji o przetwarzaniu
danych osobowych”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na Platformie w zakładce Regulaminy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu
platformy internetowej Building Companion oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie
Regulaminu przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail podany na kuponie. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania o wprowadzeniu zmian. Uprawnienia nabyte przez
Uczestnika Programu przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni respektowane.
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Zał 1.a Obowiązuje od 15.10.2018-31.12.2018

Nazwa
kuponu

Partner
Promocj
i

Produkty, towary lub
usługi objęte promocją

Produkt lub
towar
promocyjny

Warunki
Promocji

Gdzie można
skorzystać z
promocji

Czas trwania
promocji

Paleta
Ytong za
1 zł

Xella
Polska

Bloczki Ytong gr od 24 do
48 cm

1 paleta Ytong
lub Silka w
cenie 1 złoty
netto plus
koszty
opakowania

Dokonanie
zakupu przez
uczestnika
promocji co
najmniej
a)22 palet
bloczków
Ytong gr 24 cm
lub
b) 34 palet
bloczków
Ytong gr od 30
do 40 cm

w hurtowniach
materiałów
budowlanych
znajdujących
się na mapie
pod linkiem
https://building
companion.pl/
mapapartnerow/hurt
ownie

15.10.201831.12.2018

Dodatkowe
informacje

(pobranie
kuponu:
15.10.201831.12.2018)
(realizacja
kuponu:
15.10.201831.12.2019)

lub
c) 44 palet
bloczków
Ytong o gr 48
cm
Paleta
Silka za
1 zł

Xella
Polska

Jedna
rolka
wełny
Ursa za
1 zł

URSA

Jedna
płyta
XPS
URSA za
1 zł

URSA

Bloki Silka E24 kl 15

Wełna URSA
GLASSWOOL:
1.URSA PLATINUM 32·
2.URSA AMBER 33·
3.URSA GOLD 35
4.URSA OPTIMUM 37
5.URSA SILVER 39

URSA XPS N-III-L WOF

1 paleta
towarów
objętych
promocją w
cenie 1 złoty
netto plus
koszty
opakowania

Dokonanie
zakupu przez
uczestnika
programu
bloków SIlka w
ilości co
najmniej 22
palety towarów
objętych
promocją

w hurtowniach
materiałów
budowlanych
znajdujących
się na mapie
pod linkiem
https://building
companion.pl/
mapapartnerow/hurt
ownie

15.10.201831.12.2018

1 rolka wełny
mineralnej za
1 zł netto w
ramach każdej
zakupionej,
pełnej palety
wełny.

Dokonanie
zakupu przez
uczestnika
programu
wełny URSA w
ilości co
najmniej 1
pełnej palety
produktów
objętych
promocją

w hurtowniach
materiałów
budowlanych
znajdujących
się na mapie
pod linkiem
https://building
companion.pl/
mapapartnerow/hurt
ownie

15.10.201831.12.2018

1 płyta URSA
XPS za 1 zł
netto + VAT w
ramach każdej
zakupionej,
pełnej palety
płyt.

Dokonanie
zakupu przez
uczestnika
programu płyt
XPS w ilości co
najmniej 1
pełnej palety
towarów
objętych
promocją

w hurtowniach
materiałów
budowlanych
znajdujących
się na mapie
pod linkiem
https://building
companion.pl/
mapapartnerow/hurt
ownie

15.10.201831.12.2018

(pobranie
kuponu:
15.10.201831.12.2018)
(realizacja
kuponu:
15.10.201831.12.2019)

Użytkownik
może
skorzystać
tylko z
jednej
spośród
dwóch
promocji
Paleta
Ytong lub
Silka za 1 zł
netto
Promocje
łączą się.

(pobranie
kuponu:
15.10.201831.12.2018)
(realizacja
kuponu:
15.10.201831.12.2019)

Promocje
łączą się.

(pobranie
kuponu:
15.10.201831.12.2018)
(realizacja
kuponu:
15.10.201831.12.2019)
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