
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

(dalej jako: „Regulamin”)

I. ZASADY OGÓLNE
Organizatorem promocji jest firma F.U.H. BETA Beata Bartosik z siedzibą pod
adresem: ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, REGON:  639645831, NIP: 7881376771 (zwanej
dalej jako: „Organizator”).

1. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 13.12.2022 r. do dnia 31.12.2022
r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania
Promocji bez podania przyczyny. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji
zostanie zamieszczona na stronie https://fuh-dar.pl/.

2. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski, poprzez stronę internetową
https://fuh-dar.pl/ jak również telefonicznie, mailowo i osobiście.

3. Promocja skierowana jest do osób prawnych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, określone w
Regulaminie, a także osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, określone w Regulaminie (dalej jako:
„Uczestnicy”).

4. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od
momentu przystąpienia do Promocji i wysłania wypełnionego formularza
kontaktowego bądź kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, a także
osobiście. Czynności te potwierdzają zapoznanie się z treścią Regulaminu przez
Uczestnika. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie internetowej
https://fuh-dar.pl/promocje.

5. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także
zwiększenie sprzedaży tych produktów.

6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do
rynku podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowi produktom z oferty
Organizatora (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału
w Promocji nie są w żaden sposób uzależnione od ilości produktów Innych
Podmiotów, które kupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i
po jej zakończeniu.
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II. CHARAKTER PROMOCJI
1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie, który w czasie jej trwania zdecyduje się na zakup frezów
walcowo-czołowych czteropiórowych marki BETA&DAR w zestawie o średnicach:

● fi3, fi4, fi5, fi6
● fi6, fi8, fi10, fi12

(dalej jako: "Produkt"), otrzyma możliwość zakupu zestawu w promocyjnej cenie, tj.:
● zestaw frezów o średnicach: fi3, fi4, fi5, fi6 - 109zł/zestaw netto
● zestaw frezów o średnicach: fi6, fi8, fi10, fi12  -  249zł/zestaw netto

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup zestawu danego rodzaju frezów o
podanych powyżej średnicach w czasie trwania Promocji oraz akceptacja
Regulaminu.

3. Produkty objęte Promocją to wyłącznie frezy walcowo - czołowe czteropiórowe
marki BETA&DAR.

4. Promocja nie jest jednorazowa - istnieje możliwość zakupu kilku Produktów.

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien zakupić w czasie trwania
Promocji wybrany zestaw frezów podlegających promocji. Zakup produktu przez
Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad Promocji.

3. Uczestnik nie może przekazać prawa skorzystania z promocji osobie trzeciej.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane w szczególności w formie
pisemnej na adres biura Organizatora, tj. F.U.H. BETA Beata Bartosik, ul.
Grodziska 55, 64-320 Buk lub wysyłane mailem na adres: biuro@fuh-dar.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji
jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w
terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, listem poleconym na adres podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://fuh-dar.pl/.
Regulamin sporządzono dnia 13.12.2022 r.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej
https://fuh-dar.pl/, zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Promocji.

3. Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego
Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora.

6. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest  F.U.H. BETA Beata
Bartosik z siedzibą w ul. Grodziska 55, 64-320 Buk. Dane Uczestników będą
przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz
prawo zgłoszenia sprzeciwu.
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