
REGULAMIN PROMOCJI 

 

„Modny kolor 7016” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem promocji jest Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju, 

przy  ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000370357, NIP: 6762431730. 

2. Promocja adresowana jest do pierwszych 500 nabywców minimum 200 m² 

pokrycia dachowego w jednej z powłok w kolorze RAL 7016: poliester połysk 

lub poliester Mat marki Blachotrapez wraz z kompletnym Systemem 

Rynnowym KROP, którzy wezmą udział w promocji. 

3. Promocja jako sprzedaż premiowa stanowi przyrzeczenie w świetle regulacji 

zawartych w kodeksie cywilnym. 

4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które 

wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek 

pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych 

osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Promocja zaczyna się w dniu 22 września 2021 r. i trwa do wyczerpania 

zapasów, ale nie dłużej niż do 10 października 2021 r. 

6. W przypadku wyczerpania zapasów i zakończenia promocji Organizator nie 

będzie przyjmował nowych zgłoszeń. 

7. Przystąpienie do udziału w promocji następuje poprzez przesłanie skanu 

faktury dokumentującej zakup 200 m² pokrycia dachowego w jednej z powłok 

w kolorze RAL 7016: poliester połysk lub poliester Mat marki Blachotrapez 

wraz z kompletnym   Systemem Rynnowym KROP  na niżej wskazany adres e-

mail: modnykolor7016@blachotrapez.com.pl   

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Promocją objęte są pokrycia dachowe w jednej z powłok w kolorze RAL 7016: 

poliester połysk lub poliester Mat marki Blachotrapez zakupione wraz z 

kompletnym   Systemem Rynnowym KROP, przy czym powierzchnia 

zakupionego pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 200 m².  

2. Uczestnik promocji za każdy zakup 200 m²  pokrycia dachowego w jednej z 

powłok w kolorze RAL 7016: poliester połysk lub poliester Mat marki 

Blachotrapez wraz z kompletnym   Systemem Rynnowym KROP otrzymuje 

głośnik JBL i unikalną energetyczną koszulkę Revolt Energy.  
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3. Uczestnik, który spełni warunek określony w pkt II ppkt 2 regulaminu i nie 

chce skorzystać z promocji, zobowiązany jest w trakcie składania zamówienia 

do naniesienia w uwagach wzmianki o odstąpieniu od promocji.  

4. Jeden dowód zrealizowanego zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden 

raz. 

5. Każdy dowód zakupu traktowany jest oddzielnie.  

 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2. Informacje o promocji zostaną udostępnione na: www.blachotrapez.eu.  

3. Otrzymane przez Uczestników głośniki JBL i energetyczne koszulki Revolt 

Energy zostaną wysłane do Uczestników wraz z zamówieniem. 

4. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w 

promocji, w tym prawa do otrzymania głośnika JBL i energetycznej koszulki 

Revolt Energy, na osoby trzecie. 

5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i 

warunków promocji w czasie trwania promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem 

promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji, z 

tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 

promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.blachotrapez.eu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby 

przedmiotowej promocji. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest 

Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 115; kontakt 

do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.pl 

9. Otrzymane przez Uczestnika przedmioty w postaci głośnika JBL i 

energetycznej koszulki Revolt Energy, w związku z niniejszą promocją 

korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.   
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