Regulamin promocji „Nagrody dla Instalatorów” zwany
dalej Regulaminem.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Nagrody dla Instalatorów” zwanej dalej Promocją jest firma
Ropam Elektronik s.c. Polanka 301, 3-400 Myślenice wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6811885544 numer REGON: 356904770, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Promocja będzie trwała od 01.07.2020 do 31.12.2020 r.
3. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art.
43(1) Kodeksu cywilnego, biorących udział w Promocji i dokonujących zakupów towarów
objętych promocją w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności
gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością zwany dalej
„Uczestnikiem”.
2. W Promocji mogą brać udział przedsiębiorcy będący osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, zajmującą się
montażem systemów teletechnicznych; w szczególności instalacjami systemów
alarmowych, automatyki domowej, telewizji dozorowej, automatyki przemysłowej.
3. Uczestnictwo w Promocji i spełnienie związanych z nią wymagań jest dobrowolne.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie wszystkich warunków:
4.1. Posiadanie statusu przedsiębiorcy, udział w promocji i dokonywanie
zakupów towarów objętych promocją w ramach prowadzonej we własnym
imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku
z tą działalnością.
4.2. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza (oświadczenia)
i formularza z naklejonymi etykietami z produktów objętych promocją
- poprzez formularz elektroniczny i pocztę elektroniczną na adres e-mail:
marketing@ropam.com.pl
(czytelny skan lub zdjęcie formularza etykiet, maksymalna wielkość jednej
wiadomości e-mail 15MB)
- lub poprzez przesyłkę pocztową, przesyłkę kurierską na adres:
Ropam Elektronik s.c.
Polanka 301,
32-400 Myślenice,
dopisek: „promocja’.

Formularze i regulamin Promocji dostępne na stronie:
https://ropam.com.pl/promocja/
4.3. Akceptacja Regulaminu Promocji.
4.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika w celu przeprowadzenia oraz organizacji Promocji.
§3
Zasady promocji
1. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikom zakupu w cenie 1 zł netto nagród
wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej
liczby punktów w ramach Promocji oraz pod warunkiem określonym w § 2
Regulaminu.
2. Punkty przyznawane są w ilości określonej w tabeli punktów:
Etykieta z produktu
(z unikalnym SN produktu)
TPR-4W, TPR-4W-P
TPR-4WS, TPR-4WS-P
TPR-4B, TPR-4B-P
TPR-4BS, TPR-4BS-P
NeoGSM-IP, NeoGSM-IP-D9M
NeoGSM-IP-PS, NeoGSM-IP-PS-D9M
NeoGSM-IP-SET

Liczba punktów

1
1

NeoGSM-IP-64, NeoGSM-IP-64-D12M
NeoGSM-IP-64-PS, NeoGSM-IP-64-PS-D12M
NeoGSM-IP-64-SET

2

EXP-SROL8-RN

2

EXP-LIGHT16-RN

1

3. Punkty przyznawane są wyłącznie dla etykiet nieuszkodzonych, czytelnych i dla numerów
seryjnych SN bez powtórzeń w innych zgłoszeniach.

§4
Zakup nagród na warunkach promocyjnych i warunki dostarczania nagród
1. Nagrody, ilości punktów wymagane do ich nabycia i cena sprzedaży, tabela nagród:
Cena
Liczba punktów
Nagroda
PLN netto
wymaganych
Zestaw gadżetów Ropam
(m. in wkrętak, koszulka, kubek, długopis)

5

1

Kieszeń elektryka (Makita P-71738)

10

1

Torba narzędziowa (Makita P-72073)

20

1

Akumulatorowa wkrętarka z akcesoriami
(Makita – DF001DW)

30

1

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 24Nm 10,8V
w tym 2 akumulatory 1.3Ah Li-Ion
(Makita DF330DWE)

40

1

Akumulatorowa młotowiertarka 1,2J SDS-Plus LXT
18V 3,0Ah
(Makita DHR171RFJ)

60

1

2. Uczestnik w czasie trwania Promocji może dokonać zakupu nagród na warunkach
promocyjnych określonych w Regulaminie pod warunkiem spełnienia wymagań
określonym w § 2 Regulaminu oraz zebrania odpowiedniej liczny punktów wg zasad
określonym w § 3 Regulaminu.
3. Nagrody będą dostarczane do Uczestnika wyłącznie po otrzymaniu oświadczenia o
wyborze Nagrody wraz z podaniem niezbędnych danych do wystawienia faktury i po
dokonaniu weryfikacji czy Uczestnik spełnił określone w Regulaminie warunki Promocji.
4. Wybrana nagroda i faktura sprzedaży jest wysyłana w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przekazania Uczestnikowi
wybranych Nagród o 30 dni lub zaproponowanie zamiennika Nagrody przy czym wybór
zamiennika dokonuje Organizator.
6. Nagroda jest dostarczana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub po uzgodnieniu
odbiór osobisty pod adresem: Ropam Elektronik s.c. Polanka 301, 32-400 Myślenice.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika, niemożności jej doręczenia lub
zwrotu przez firmę kurierską Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu
uzgodnienia nowych danych do przesyłki przy czym kolejne wysyłki będą płatne w cenie
20 zł netto każda.
8. Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania z tytułu uczestnictwa w promocji
wynagrodzenia oraz nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za wybrane Nagrody.
§5
Dane osobowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ropam Elektronik s.c. Polanka
301, 3-400 Myślenice wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP: 6811885544 numer REGON: 356904770.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i organizacji Promocji, w
tym w celu kontaktu z Uczestnikami. Udział w Promocji i podanie danych sobowych
przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych oznaczać
będzie brak możliwości wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane
przez Uczestników Promocji w formie pisemnej, listem poleconym na adres
Ropam Elektronik s.c. Polanka 301, 32-400 Myślenice, dopisek: „promocja’.
lub mailem na adres marketing@ropam.com.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: opis reklamacji, dane osobowe, nazwa firmy,
NIP – Uczestnika Promocji, adres korespondencyjny lub adres e-mail.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od
daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji można przesyłać przez cały czas
trwania Promocji. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator w dowolnym momencie bez podania przyczyny może zakończyć, przedłużyć
lub zmodyfikować Promocję o czym poinformuje Uczestników zamieszczając informację
na stronie internetowej Organizatora:
https://ropam.com.pl/promocja/
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

