Regulamin promocji RABAT ZA POLECENIE
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji RABAT ZA POLECENIE („Promocja”) jest
Zarządzający.
1.2. Celem Promocji jest zachęcenie Kupujących do polecania Sklepu.
1.3. Promocja ogranicza się do Zamówień składanych za pośrednictwem
Sklepu.
1.4. Zarządzający jest administratorem danych osobowych uczestników
Promocji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j. z późn. zm.). Dane osobowe
Kupujących uczestniczących w Promocji będą przetwarzane przez
Zarządzającego w celu realizacji Promocji.
1.5. Pojęcia pisane wielką literą, poza zdefiniowanymi poniżej, zostały
zdefiniowane w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie www.vat19.pl.

2. Warunki i zasady udziału w Promocji
2.1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna o pełnej zdolności do
czynności prawnych, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, o której
mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2017 r., poz. 459 t.j. z późn. zm.) – po spełnieniu opisanych niżej warunków.
2.2. Promocja polega na tym, że:
a) Kupujący (1) – jako Klient Polecający – poleca Sklep Nowemu Klientowi,
a następnie uzyskuje określony kwotowo rabat na, według wyboru, kolejne lub
dokonane już zakupy za pośrednictwem Sklepu, wynoszący 5% wartości
pierwszego Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu przez każdego,
poleconego przez siebie Nowego Klienta, pod warunkiem, że dany Nowy Klient
nie skorzystał (co do tego pierwszego Zamówienia) z ustawowego prawa do
odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu („Premia”);
b) Kupujący (2) – jako Nowy Klient – po otrzymaniu polecenia Sklepu od Klienta
Polecającego - uzyskuje rabat w wysokości 5% na pierwsze Zamówienie
w Sklepie („Rabat”).
2.3. W Promocji jako Klient Polecający może wziąć udział taki Kupujący, który
zawarł lub w czasie trwania Promocji zawrze za pośrednictwem Sklepu umowę
sprzedaży przynajmniej jeden raz, przy czym tej umowy nie rozwiąże oraz nie
skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia od tej umowy. W Promocji jako
Nowy Klient może wziąć udział taki Kupujący, który przed otrzymaniem
polecenia Sklepu od Klienta Polecającego nie składał nigdy Zamówienia za
pośrednictwem Sklepu.
2.4. W celu wzięcia udziału w Promocji, Klient Polecający zapoznaje się
z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie www.vat19.pl, a następnie
deklaruje Zarządzającemu chęć przystąpienia do Promocji, poprzez:
a) wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem na adres: info@vat19.pl;
b) kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 884038927.
Po zadeklarowaniu chęci przystąpienia do Promocji, Klient Polecający
otrzymuje unikalny Kod Promocji, na podany Zarządzającemu adres e-mail.
Następnie, Klient Polecający przekazuje swój Kod Promocji Nowemu Klientowi.
Kod Promocji Nowy Klient wykorzystuje w sposób opisany poniżej w trakcie
składania Zamówienia. Swój Kod Promocji Klient Polecający może przekazać
dowolnej liczbie Nowych Klientów.
2.5. W czasie trwania Promocji, każdego 15. dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Klient Polecający
zadeklarował przystąpienie do Promocji, z uwzględnieniem punktu 3 poniżej,
Zarządzający przekazuje Klientowi Polecającemu za pośrednictwem
wiadomości e-mail, informację o wysokości Premii za poprzedni miesiąc
kalendarzowy.
2.6. Klient Polecający może wykorzystać Premię:
a) w trakcie kolejnych zakupów dokonywanych w Sklepie w okresie trwania
Promocji; w tym celu powinien podać w komentarzu do Zamówienia hasło
„Promocja Klient Polecający”; wówczas cena ulegnie zmniejszeniu o uzyskaną
przez Klienta Polecającego Premię;
b) poprzez uzyskanie rabatu odnośnie do poprzednich zakupów w Sklepie;
w tym celu Klient Polecający kontaktuje się z Zarządzającym za pośrednictwem
adresu e-mail info@vat19.pl lub telefonicznie, pod numerem 884038927, a
Zarządzający niezwłocznie zwraca Klientowi Polecającemu różnicę
odpowiadającą wysokości rabatu, w sposób ustalony przez Klienta
Polecającego oraz Zarządzającego.
Premia, o której mowa powyżej, nie może przewyższać 75% wartości
Zamówienia, o którym mowa w lit. a) albo lit. b). Klient Polecający może
skorzystać z niewykorzystanej części Premii w ramach kolejnego Zamówienia
składanego w przyszłości, w okresie trwania Promocji albo poprzednich
zakupów w Sklepie, nieobjętych jeszcze rabatem wynikającym z Premii.

2.7. Nowy Klient, w celu skorzystania z Promocji, zapoznaje się z niniejszym
Regulaminem, a następnie w trakcie składania pierwszego Zamówienia
w Sklepie, podaje w komentarzu Kod Promocji przekazany mu przez Klienta
Polecającego. W ciągu jednego dnia roboczego, Zarządzający zweryfikuje Kod
Promocji oraz to, czy Nowy Klient wcześniej nie składał Zamówienia w Sklepie.
Po pozytywnej weryfikacji, Nowy Klient otrzymuje Rabat w ramach Zamówienia
składanego za pośrednictwem Sklepu.
2.8. Promocja obejmuje wyłącznie Rzeczy należące do następujących kategorii:
a) kamery sportowe;
b) akcesoria do kamer sportowych;
c) kamery samochodowe z wyłączeniem kamer samochodowych marki DOD;
d) akcesoria do kamer samochodowych.
Powyższe oznacza, że:
a) wysokość Premii dla Klienta Polecającego jest obliczana wyłącznie
w odniesieniu do wartości ww. Rzeczy, jeżeli zostały one objęte pierwszym
Zamówieniem złożonym przez Nowego Klienta;
b) Rabat może zostać wykorzystany przez Nowego Klienta tylko w odniesieniu
do ceny ww. Rzeczy.
2.9. Premia oraz Rabat obejmują cenę brutto Rzeczy objętych Zamówieniem;
nie dotyczą kosztów dostawy.

3. Czas trwania Promocji
3.1. Promocja trwa od 04.11.2017 do 28.02.2018, przy czym:
a) Klient Polecający w celu skorzystania z Promocji może zadeklarować chęć
skorzystania z Promocji Zarządzającemu do 25.02.2018;
b) ostatnia Premia może zostać wykorzystana przez Klienta Polecającego do
31.12.2018;
c) Nowy Klient może w ramach Promocji złożyć w Sklepie Zamówienie do
27.02.2018.

4. Reklamacje
4.1. Klient Polecający albo Nowy Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji
w zakresie Promocji.
4.2. Reklamacje będą rozpoznawane na podstawie niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu Sklepu.
4.3. Reklamacje należy przesyłać na jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez wiadomość e-mail na adres: info@vat19.pl;
b) pisemnie na Adres reklamacyjny.
4.4. Reklamacja wymaga uzasadnienia i powinna być zgłoszona niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego
złożenie reklamacji lub od chwili, kiedy Klient Polecający albo Nowy Klient
powziął informację o wystąpieniu takiego zdarzenia.
4.5. Zarządzający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
4.6. O sposobie załatwienia reklamacji Zarządzający informuje Klienta
Polecającego albo Nowego Klienta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od
dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Każda Promocja jest organizowana przez Zarządzającego odrębnie.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem promocji „1% rabatu
za przelew bankowy”. Niemniej, Klient Polecający może wykorzystać Premię
w odniesieniu do dokonanych już zakupów w Sklepie, nawet jeżeli skorzystał
z obowiązujących wówczas rabatów.
5.2. Odnośnie do tego samego Zamówienia, Kupujący nie może równocześnie
korzystać z Promocji jako Klient Polecający oraz jako Nowy Klient.
5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdują przepisy Regulaminu Sklepu.
5.4. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.vat19.pl, w sposób
umożliwiający jego zapisanie, przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu
Kupującego.

