AKCJA PROMOCYJNA
Kup toaletę myjącą NAVIA lub RIVA i odbierz stelaż do toalet myjących za 1 zł netto.

RIVA

NAVIA

Wartość zestawu
9 501 zł netto

+
Navia toaleta myjąca podwieszana
RIMLESS 370 x 580 mm
H8206014000001

Stelaż podtynkowy LIS
do toalet myjących
H8946610000001

Wartość zestawu
18 001 zł netto

+
Riva toaleta myjąca podwieszana
RIMLESS 395 x 600 x 505 mm
H8206914000001

Stelaż podtynkowy LIS
do toalet myjących
H8946610000001

Organizatorem akcji promocyjnej „Kup toaletę myjącą NAVIA lub RIVA odbierz stelaż za 1 zł..netto jest Roca Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice, wpisana do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011066, NIP: 9691111800.
Promocja trwa od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocji podlegają produkty zakupione w dystrybucji Roca Polska Sp. z o.o.
Kupując toaletę myjącą Laufen NAVIA lub RIVA otrzymasz stelaż do toalet myjących Laufen LIS. Warunkiem promocji jest złożenie zamówienia na formularzu promocyjnym i przesłanie go do BOK ROCA Polska w
okresie obowiązywania akcji promocyjnej.

AKCJA PROMOCYJNA
Kup toaletę myjącą NAVIA lub RIVA i odbierz stelaż do toalet myjących za 1 zł netto.
ZESTAW NAVIA + STELAŻ LIS
Produkt

Zdjęcie

Opis

Nr referencyjny

Cena
katalogowa
netto [PLN]

Navia toaleta myjąca
podwieszana RIMLESS 370 x
580 mm

H8206014000001

9 500 zł

ZESTAW PROMOCYJNY
Toaleta myjąca Navia +
stelaż do toalet myjących
LIS

Szt.

……..

Stelaż podtynkowy LIS do toalet
myjących Laufen

H8946610000001

Wartość zestawu [PLN] netto

1 zł

9 501 zł

ZESTAW RIVA + STELAŻ LIS
Produkt

Zdjęcie

Opis

Nr referencyjny

Cena
katalogowa
netto [PLN]

Riva toaleta myjąca
podwieszana RIMLESS 395 x
600 x 505 mm

H8206914000001

18 000 zł

ZESTAW PROMOCYJNY
Toaleta myjąca RIVA +
stelaż do toalet myjących
LIS

Szt.

……..

Stelaż podtynkowy LIS do toalet
myjących Laufen

H8946610000001

Wartość zestawu w cenach katalogowych [PLN] netto

1 zł

18 001 zł

REGULAMIN PROMOCJI
KUP TOALETĘ MYJĄCĄ LAUFEN RIVA / NAVIA I ODBIERZ STELAŻ ZA 1 ZŁ NETTO.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin Promocji (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod
nazwą „Kup toaletę myjącą Laufen Riva/Navia i odbierz stelaż za 1 zł netto” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Roca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-109),
ul. Wyczółkowskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000176704, NIP 969-11-11-800, REGON 273684395 (zwana
dalej „Organizatorem”).
3. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Miejscem Promocji są działające na terenie całej Polski:
a) salony sprzedaży oferujące produkty marki Laufen i będące oficjalnym dystrybutorem produktów marki Laufen oraz
b) punkty sprzedaży oferujące produkty marki Roca i Laufen,
(zwane dalej „Salonem Sprzedaży”).
5. Czas trwania Promocji: od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

REGULAMIN PROMOCJI
KUP TOALETĘ MYJĄCĄ LAUFEN RIVA / NAVIA I ODBIERZ STELAŻ ZA 1 ZŁ NETTO.
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§2
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca, w okresie trwania Promocji, zakupu toalety myjącej Riva o kodzie H8206914000001 lub
NAVIA o kodzie H8206014000001, w Salonie Sprzedaży, w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego.
Promocja polega na tym, każdy z Uczestników Promocji, spełniający warunki o których mowa powyżej w § 2 pkt. 1,
jest uprawniony do zakupu wraz z nabywaną toaletą, dedykowanego do niej stelaża podtynkowego LIS do toalet
myjących Laufen (nr referencyjny/ kod produktu H8946610000001, o wartości katalogowej 900 zł netto), w cenie
promocyjnej 1 zł netto.
Promocja
obowiązuje
tylko
w
przypadku
równoczesnego
zakupu
toalety
myjącej
Riva
o kodzie H8206914000001 lub NAVIA o kodzie H8206014000001 i dedykowanego do niej stelaża podtynkowego LIS
do toalet myjących Laufen (nr referencyjny/kod produktu H8946610000001); /1 toaleta + 1 stelaż/.
Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków określonych powyżej. Ilość toalet i stelaży zakupionych przez Uczestnika Promocji musi być taka sama.
Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Stelaż za 1 zł netto nie podlega wymianie na gotówkę, ani na żaden inny produkt.
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, za wyjątkiem akcji Montaż Gratis.

REGULAMIN PROMOCJI
KUP TOALETĘ MYJĄCĄ LAUFEN RIVA / NAVIA I ODBIERZ STELAŻ ZA 1 ZŁ NETTO.
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§3
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@pl.roca.com
Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia
30.01.2021 roku.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia oraz dokładny
opis reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą
elektroniczną, na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
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§4
DANE OSOBOWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roca Polska Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 20.
Na podany adres e-mail: iod24@agileo.it może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych;
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzania o ochronie danych tzn. w celu zorganizowania i przeprowadzenia Promocji.
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi
zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma
Pani/Pan
prawo
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego,
gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min.
brakiem udziału w Promocji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach
reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://www.laufen.pl/pl/products/features-benefits/sanitary-ware/cleanet-navia
oraz https://www.laufen.pl/pl/products/features-benefits/sanitary-ware/cleanet-shower-toilet
Uczestnik
Promocji
przed
przystąpieniem
do
Promocji
zobowiązany
jest
zapoznać
się
z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,
a w szczególności Kodeks cywilny.
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w czasie jej
trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. Informacja o ewentualnej
zmianie Regulaminu zostanie zamieszczenie na stronie internetowej: https://www.laufen.pl/pl/products/featuresbenefits/sanitary-ware/cleanet-navia
oraz
https://www.laufen.pl/pl/products/features-benefits/sanitaryware/cleanet-shower-toilet

