
 
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „18 litrów farby gratis!” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji jest WAGNER-SERVICE SP. Z O. O. SP. K., ul. Imieli 30 ; 41-605 Świętochłowice  

2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego www.wagner-polska.com.pl  

4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

5. Czas trwania promocji w sklepach: od 7 lipca 2022 do 30 września 2022 lub do wyczerpania zapasów. 

  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko pracowników, 

którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyły w opracowaniu i wdrożeniu projektu a 

także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.  

2. Z zastrzeżeniem pkt.1 §2, Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego). Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji 

promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który 

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.  

3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.  

4. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w 

pełni go akceptuje.  

§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup agregatu malarskiego Wagne SuperFinish 23Pro: 

https://wagner-polska.com.pl/pl/p/Agregat-WAGNER-SuperFinish-23-PRO/557   

2. Kupujący przy zakupie agregatu malarskiego z pkt nr 1 otrzymuje gratis 2 wiadra farby Dulux Professional 

Complex White 3 MAT, o pojemności 9l.  Należy dodać do koszyka wybrany agregat z pkt 1 a farby zostaną 

dołączone do zamówienia. 

4. Nie udziela się dodatkowych rabatów gotówkowych w przypadku zakupu agregatu malarskiego z pkt 1.  

 

§ 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Ilość produktów dostępnych w promocji jest ograniczona.  

2. Sprzedaż produktów objętych promocją jest możliwa wyłącznie w ilości detalicznej - maksymalnie 2 sztuki 

tego samego towaru.  

3. Promocja nie sumuje się z żadną inną promocją cenową i ratalną.  

4. W przypadku zwrotu towaru do sklepu bez podania przyczyny należy również zwrócić produkt gratisowy 

przypisany do produktu biorącego udział w promocji.  

 

§ 5 OPŁATY TRANSPORTOWE 

1. Towary objęte promocją zostaną wysłane na koszt Organizatora akcji promocyjnej.  

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest WAGNER-SERVICE SP. Z O. O. SP. K. z 

siedzibą w Świętochłowicach, adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000850507, NIP 627-262-73-83.  

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej i wydania nagród.  

https://wagner-polska.com.pl/pl/p/Agregat-WAGNER-SuperFinish-23-PRO/557


3. Uczestnik ma prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych,  

• żądania sprostowania danych osobowych,  

• żądania usunięcia danych osobowych,  

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Akcji promocyjnej oraz przez okres 

przedawnienia roszczeń cywilnych, chyba że Uczestnik wycofa zgodę na przetwarzanie danych. 5. Uczestnik 

może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: sklep@wagnr-

polska.com.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości należy 

podać swoje imię i nazwisko. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji 

promocyjnej oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

7. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi jednak wzięcie 

udziału w Akcji promocyjnej. 

 

§ 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW 

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie następujących przepisów prawnych: W przypadku, gdy produkt 

został nabyty przez Klienta indywidualnego, w celu nie związanym z działalnością gospodarczą zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział III Art. 577-581 (gwarancja) oraz "Ustawa o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. W przypadku, gdy produkt 

został zakupiony w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego Dział II Art.556- 576 (rękojmia) oraz Dział III Art. 577-581 (gwarancja).  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest na www.wagner-polska.com.pl  

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 


