Regulamin programu „PROFIT”.
1. Organizatorem programu „Profit” (dalej zwanego programem) jest:
Łukasz Bącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. MERVEY
Łukasz Bącik
21-300 Radzyń Podlaski
Ul. Słowackiego 49
NIP. 538-168-31-44
2. Program prowadzony jest na zlecenie: „JANTOŃ”S.A. SP.K. 95-082 Dobroń, ul. Sienkiewicza
68 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268393, NIP 7311951439,
REGON 10028291700000)zwanego dalej Producentem.
3. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych (dalej uczestnik). W programie nie mogą brać udziału pracownicy i
współpracownicy Producenta lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Program ma na celu nagradzanie osób odpowiedzialnych za zakup i sprzedaż produktów
Producenta w punktach sprzedaży (dalej zwanych uczestnikami) za zakupy tylko towarów
promocyjnych Producenta.
5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jego obowiązywania.
6. Na jednostkowych opakowaniach (na kontretykiecie) promocyjnych towarów Producenta
znajdować się będą znaczki z odpowiednią wartością punktową (np. 2, 4, 6 pkt.), które będzie
zbierał uczestnik.
7. Gromadząc znaczki z punktami w przygotowanych do tego celu indeksach (formularz zbierania
znaczków), uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu
promocyjnego (dalej katalog). Katalog promocyjny jest dostępny na stronie internetowej
programu www.programprofit.pl/janton, do której przekierowanie znajduje się na stronie
Producenta www.janton.com.pl oraz w formie papierowej udostępnionej uczestnikom.
8.

Każdy produkt ma wartość punktową przedstawioną w katalogu. W okresie obowiązywania
programu uczestnik programu może żądać dostarczenia produktu katalogowego tylko gdy posiada
wystarczający pakiet (ilość) punktów, a w przypadku niektórych produktów, oznaczonych w
katalogu, uczestnik ma prawo do wykupienia ich w cenie promocyjnej przy uwzględnieniu, iż
cena 1 produktu promocyjnego wynosi 0,10 zł +23%VAT ,czyli 0,12zł.brutto. O dotrzymaniu
terminu złożenia wniosku o wymianę odpowiedniej ilości punktów na produkt z katalogu
decyduje data jego nadania u operatora pocztowego.

9. Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
10. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z Producentem.
11. Formularz zbierania znaczków z naklejonymi znaczkami oraz wypełniony o dane teleadresowe
należy przesłać pocztą na adres Organizatora programu: P.H.U. MERVEY Łukasz Bącik,
Baniocha ul. Łubińska 1a 05-532 Łubna z dopiskiem: Program Jantoń. Uczestnik zobowiązany
jest do podania w formularzu zbierania znaczków prawidłowych danych teleadresowych (imię i
nazwisko, adres, nr telefonu, pieczęć punktu sprzedaży) . Brak danych teleadresowych na
formularzu zbierania znaczków może skutkować
niezrealizowaniem zamówionego przez
uczestnika produktu.

12. Realizacja zamówionego produktu odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie
później niż w ciągu 21 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora prawidłowo
wypełnionego formularza zbierania znaczków. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość
wydłużenia terminu realizacji, o czym uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
Zamówiony produkt może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany
przez uczestnika adres. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy
lub brak dostawy z powodu podania przez uczestnika nieprawidłowego lub niepełnego adresu
dostawy.
13. W przypadku braku dostępności określonego produktu z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Organizator zaoferuje uczestnikowi inny produkt o takim samym przeznaczeniu i
tych samych bądź wyższych parametrach.
14. Program obowiązuje w okresie do końca 2016 roku. Organizator przewiduje możliwość
przedłużenia czasu trwania programu. W takim przypadku na co najmniej 1 m-c przed datą jego
zakończenia Organizator poinformuje o przedłużeniu czasu jego trwania na stronie internetowej
www.programprofit.pl/janton
15. Zgromadzone znaczki po zakończeniu Programu tracą swą ważność do 31 stycznia 2017 roku.
Po tym terminie nie będzie możliwa wymiana na produkty.
16. Organizator może zmienić regulamin programu promocyjnego w trakcie trwania programu w
porozumieniu z Producentem. O zmianie regulaminu uczestnik zostanie poinformowany przez
umieszczenie
przez
Organizatora
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.programprofit.pl/janton, do której przekierowanie znajduje się również na stronie
Producenta pod adresem www.janton.com.pl, wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej
zestawienie zmian regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na ww. stronie internetowej
przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
17. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach
prowadzenia programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania produktów zamówionych przez
uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik wyraża zgodę na
przekazanie jego danych osobowych przez Organizatora do Producenta na potrzeby dalszych
działań marketingowych Producenta.
Organizator i Producent zobowiązują się do
nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nieużyczania zgromadzonych danych
osobowych uczestników osobom trzecim, instytucjom, firmom ani organizacjom. Każdy
uczestnik ma prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych osobowych
zgromadzonych przez Organizatora i Producenta. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania
przetwarzania lub usunięcia danych osobowych uczestnika jest dokonywane na podstawie
przesłania do Organizatora lub Producenta pocztą na ich adres stosownego żądania wraz z
podaniem imienia i nazwiska. Na żądanie uczestnika jego dane osobowe zostaną niezwłocznie
usunięte.
18. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące programu powinny być składane w formie pisemnej,
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: „Program Jantoń”. Reklamacje lub skargi
powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub
skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia programu. O zachowaniu
powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego reklamacji lub skargi. Reklamacje lub
skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy jak również uzasadnienie
reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator
powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

19. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punktach serwisowych
danego producenta. Organizator ani Producent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek
zamówione i dostarczone uczestnikom produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy
wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności znaczków, Organizator ma prawo
wstrzymać realizację zamówionego produktu do czasu wyjaśnienia.
21. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że doszło do próby obejścia regulaminu lub ustalenia, iż
przesłane znaczki są nieautentyczne, bądź wniosek o przesłanie zamówionej nagrody złożyła
osoba, o której mowa w pkt 3 zdanie 2 i 3 regulaminu, Organizator może wykluczyć uczestnika z
programu, a jeżeli okoliczności te wyjdą na jaw po dostarczeniu uczestnikowi zamówionego
produktu, Organizator może żądać od uczestnika zwrotu równowartości dostarczonego
produktu.
22. Udział w programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
23. Organizator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków od dostarczonych
uczestnikom produktów. Do każdej nagrody uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w
całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego.
W
przypadku,
gdy
nie
wystąpi
obowiązek
pobrania
10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
24. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego oraz niniejszego regulaminu.

