Regulamin Usługi Dodatkowej w ramach
Building Companion – P
 rogram Promocji Produktów
MS więcej niż OKNA - okna MSline
(„Regulamin Programu Promocji”)
§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Programu Promocji określa zasady korzystania przez Użytkowników z
Usługi Dodatkowej świadczonej w ramach Building Companion - Programu
Promocji Produktów Xella („Program Promocji”),.
2. Organizatorem Programu Promocji jest Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 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” lub „Xella”).
3. Program Promocji prowadzony jest na platformie Building Companion (Platforma)
przy współpracy z Siecią Autoryzowanych Partnerów Handlowych MS więcej niż
OKNA, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Polski, które uczestniczą
w Programie Promocji i umieszczone są na liście dystrybutorów w zakładce
https://building-companion.pl/dystrybutorzy/msline.
4. Program Promocji skierowany jest do Uczestników Programu Promocji.
5. Kupon wydany Uczestnikowi Programu Promocji może być zrealizowany zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
a. Building Companion lub Platforma –– wielofunkcyjna platforma internetowa
prowadzona przez X
 ella, dostępna pod adresami
https://www.building-companion.pl i www.buildingcompanion.pl;
b. Konto – wydzielona dla Użytkownika część Platformy, obejmująca
informacje o Użytkowniku, zamieszczanych przez niego Treściach oraz o
innych jego działaniach podejmowanych na Platformie;
c. Partner Building Companion lub Partner – podmiot profesjonalny,
świadczący w ramach wykonywanej działalności gospodarczej usługi w
zakresie budownictwa, w szczególności firma wykonawcza, architekt, firma
handlowa, kierownik budowy, geodeta prezentujący na Platformie zakres
oferowanych przez siebie usług, z wyłączeniem konsumentów, tj. osób
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fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z
ich działalnością gospodarczą lub zawodową;
Treści - materiały zamieszczane przez Użytkowników lub Partnerów na
Platformie, w szczególności wpisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, inne
materiały tekstowe lub audiowizualne;
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy na podstawie
Regulaminu użytkownika platformy internetowej Building Companion;
Autoryzowany Partner Handlowy MS więcej niż OKNA osoba fizyczna lub
prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży
materiałów budowlanych na terenie Polski, będąca uczestnikiem Programu
Promocji;
Expert Budowy – architekt lub podmiot świadczący inne usługi doradztwa w
zakresie budownictwa, uczestniczący w Programie Expert Budowy
prowadzonym przez Xella;
Program Expert Budowy – Program prowadzony przez Organizatora zgodnie
z Regulaminem Programu Expert Budowy
Regulaminu użytkownika platformy internetowej Building Companion –
regulamin określający zasady korzystania z platformy internetowej Building
Companion przez Użytkowników, w tym wymagania techniczne, warunki
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne kwestie związane z
korzystaniem z Platformy przez Użytkownika, mający zastosowanie do
wszelkich usług świadczonych w ramach Platformy, dostępny pod adresem
https://building-companion.pl/regulamin
Kupon - dokument w formie elektronicznej oznaczony kolejnym numerem,
uprawniający do zakupu za pośrednictwem Sieci Autoryzowanych Partnerów
Handlowych MS więcej niż OKNA produktów objętych promocją.
Uczestnik Programu Promocji – Użytkownik, który spełnia łącznie wszystkie
warunki określone w §3 Regulaminu Programu Promocji

§ 3. Uczestnicy Programu Promocji
1. Uczestnikiem Programu Promocji staje się Użytkownik, który spełni łącznie
następujące warunki:
a. jest posiadaczem Konta na Platformie;
b. aktywował Kupon w związku z niekomercyjną budową lub remontem domu
jednorodzinnego na potrzeby mieszkaniowe Użytkownika. ;
c. nabył w Sieci Autoryzowanych Partnerów Handlowych MS więcej niż OKNA,
w której chce zrealizować Kupon, towary objęte Programem co najmniej w
ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
d. zaakceptował Regulamin Programu Promocji oraz Regulamin użytkownika
platformy internetowej Building Companion.

2. Uczestnik Programu Promocji może upoważnić inny podmiot do zakupu produktu
objętego Programem w imieniu i na rzecz Uczestnika Programu.

§ 4. Warunki korzystania z Programu Promocji
1. Program Promocji umożliwia Uczestnikowi Programu Promocji dokonanie zakupu
produktu z uwzględnieniem rabatu określonego w Załączniku nr 1. Do podanych
cen będą każdorazowo doliczane koszt opakowania oraz koszty transportu
(zgodnie z ceną obowiązującą w Sieci Autoryzowanych Partnerów Handlowych MS
więcej niż OKNA).
2. W celu skorzystania z Programu Promocji, Uczestnik Programu Promocji powinien:
a. (a) aktywować Kupon, o którym mowa w §3 ust. 1 b) Regulaminu Programu
Promocji, korzystając z odpowiedniej podstrony w ramach Platformy lub
linku otrzymanego od Experta Budowy, podając następujące dane: nr
telefonu kontaktowego, kod pocztowy budowy;
b. (b) przekazać numer aktywowanego Kuponu Autoryzowanemu Partnerowi
Handlowemu MS więcej niż OKNA, w której dokona zakupu towarów
objętych Programem, co najmniej w ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.
3. Jeden Kupon może być wykorzystany tylko raz.
4. W odniesieniu do jednego rodzaju produktu objętego Programem Promocji,
Uczestnik Programu Promocji może skorzystać tylko z jednego Kuponu.
5. Kupon może być wykorzystany wyłącznie do niekomercyjnej budowy domu
jednorodzinnego Uczestnika Programu Promocji.
6. W odniesieniu do jednego domu jednorodzinnego, skorzystać można tylko z
jednego Kuponu dla każdego rodzaju produktu objętego Programem Promocji, w
szczególności nie jest dopuszczalna sytuacja, w której kilku Uczestników Programu
Promocji korzysta z Kuponów dla tego samego rodzaju produktu objętego
Programem w odniesieniu do tego samego domu jednorodzinnego
7. Uczestnikowi Programu Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego w zamian za Kupon.
8. Organizator ma prawo do odmowy realizacji Kuponu lub jego anulowania w
przypadku nieodebrania przez Uczestnika Programu Promocji zakupionych
produktów co najmniej w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, anulowania zamówienia przez Uczestnika Programu Promocji,
odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika Programu Promocji, nabycia
produktów w innym celu niż wybudowanie domu jednorodzinnego w celu
niekomercyjnym lub innego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
Programu Promocji.
9. Program Promocji jest niezależny od ofert promocyjnych oferowanych przez Sieć
Autoryzowanych Partnerów Handlowych MS więcej niż OKNA.
10. Kupon nie pokrywa kosztów dostawy oraz opakowania jednostki produktu objętej
Programem Promocji.

11. Po upływie Okresu Realizacji Kuponu, niewykorzystany Kupon traci ważność, a
prawo Uczestnika Programu Promocji do zakupu jednej jednostki produktu w cenie
lub z uwzględnieniem rabatu, zgodnie z ust. 1 wygasa.
12. Organizator ma prawo zweryfikowania kuponu oraz danych Uczestnika Programu
Promocji w celu sprawdzenia czy kupon jest realizowany zgodnie z zasadami
zawartymi w regulaminie, w szczególności w celu potwierdzenia tożsamości
Uczestnika Programu Promocji. W przypadku braku możliwości dokonania
powyższej weryfikacji Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji
Kuponu lub jego anulowania.
13. Sprzedawcą produktu objętego Programem Promocji jest Autoryzowany Partner
Handlowy MS więcej niż OKNA i do niej należy kierować wszelkie reklamacje
związane z zakupionym towarem objętym Programem Promocji. Xella nie jest
reprezentantem, agentem ani pełnomocnikiem Sieci Autoryzowanych Partnerów
Handlowych MS więcej niż OKNA na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub
faktycznej.
14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą
postanowienia „Regulaminu platformy internetowej Building Companion”. Zasady
ochrony danych osobowych nie wskazane inaczej w Programie, określone zostały w
„Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do tego regulaminu.

Załącznik nr 1

Rabat do - 25% na wybrane okna MSline
Produkty lub
usługi objęte
promocją

Warunki
Promocji

Okna MSline białe Decydując się na
zakup okien
i w kolorowych
MSline
okleinach.
otrzymujesz
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Rabat - 25%
na białe Okna
MSline
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Okna MSline

Gdzie można
skorzystać z promocji

Czas trwania
promocji

Sieć Autoryzowanych
Partnerów Handlowych
MS więcej niż OKNA
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