
 Regulamin akcji „Komfort na przyszłość”  dla   dystrybutorów organizowanej przez 

VELUX Polska Sp. z o.o. 

 

§ 1 

Założenia ogólne regulaminu i definicje podstawowych pojęć 

1. Organizator akcji Komfort na przyszłość - Organizatorem akcji Komfort na przyszłość jest 

VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34 w Warszawie, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000018788, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, zwana 

dalej Organizatorem. 

2. Uczestnik promocji/Dystrybutor– uczestnikiem promocji może być właściciel danej firmy 

lub pracownik firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży okien 

dachowych, która zamówiła w VELUX Polska Sp. z o.o. produkty objęte akcją premierową 

wymienione poniżej oraz spełniła inne warunki opisane w niniejszym regulaminie. 

3. Produkty objęte promocją: okna dachowe VELUX GLL 1064, GLL 1064 B, GLU 0064, GLU 

0064 B 

4. „Akcja Komfort na przyszłość”– promocja przeznaczona dla Dystrybutorów, 

zorganizowana przez VELUX.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Akcja Komfort na Przyszłość odbywa się w terminie od 01.12.2020 do 04.12.2020. Akcja 

skierowana jest do Dystrybutorów współpracujących z Organizatorem, kupujących i 

sprzedających produkty Organizatora oraz uczestniczących w wydarzeniu online 

„Przyszłość zaczyna się dziś”.  

2. Aby otrzymać nagrodę, Dystrybutor powinien zamówić produkty objęte promocją: 

minimum 7 sztuk okien w jednym zamówieniu – dowolny wariant.  Nagroda przyznawana 

jest za każde zamówienie 7 sztuk produktów objętych promocją. Maksymalne 

dystrybutor (firma jednooddziałowa) może otrzymać 2 nagrody. W przypadku firm kilku 

lub wielooddziałowych to jeden POS (punkt handlowy) może otrzymać maksymalnie 2 

nagrody.  

3. Realizacja zamówień promocyjnych nastąpi po wcześniejszym odpowiednim zbudowaniu 

stanów magazynowych Organizatora, nie szybciej niż 01.01.2021. Dystrybutor zostanie 

poinformowany przez dział obsługi klienta o dokładnej dacie dostawy zamówienia. 

4. Rodzaj nagrody to: voucher online do sklepu Empik o wartości 350zł.  

5. Nagrody zostaną przekazane Dystrybutorom, którzy zamówią produkty objęte akcją 

Komfort na przyszłość oraz spełnią inne warunki opisane niniejszym regulaminem. 

6. Z promocji wyłączona sprzedaż inwestycyjna. 

 

 

§ 3 

Zasady przekazywania nagród w promocji 

1. Nagroda zostanie przyznana po rozliczeniu promocji na podstawie raportu sprzedaży 

VELUX oraz wg informacji, od właściciela lub kierownika placówki, wskazującej imię i 

nazwisko laureata.  

2. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi, w ciągu 21 dni od daty zakończenia akcji 

jubileuszowej. Nagrodę wręczy Przedstawiciel VELUX lub zostanie przesłana do 

dystrybutora w formie elektronicznej po wcześniejszym potwierdzeniu adresu e-mail, na 

który zostanie przesłana.  

3. Organizator przyjmie zwrot produktów objętych promocją, pod warunkiem zwrotu 

otrzymanej nagrody do organizatora. 

4. W przypadku sprzedawców biorących udział w Konkursie, jako osoby fizyczne, do 

każdej nagrody rzeczowej dodawana jest nagroda gotówkowa w wysokości 11, 1111% 

wartości nagrody rzeczowej. 

a. Podczas wydawania nagród dla sprzedawców biorących udział w konkursie, jako 

osoby fizyczne, Organizator potrąci doliczoną do każdej nagrody rzeczowej część 



gotówkową w wysokości 11,1111% wartości nagrody i odprowadzi ją na poczet 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej nagrody. 

b. Jeżeli nagrodę otrzyma Właściciel punktu handlowego, ma on obowiązek dopisania 

jej wartości do dochodu prowadzonej działalności gospodarczej. Przystępując do 

programu Właściciel akceptuje wartość tejże nagrody. Wartość określona zostanie w 

stosownym dokumencie, który zostanie dostarczony do właściciela wraz z nagrodą. 

 

 

§ 5 

Nadzór nad przebiegiem akcji  

1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu akcji Komfort na przyszłość, wyłonienia 

nagrodzonych oraz przyznania nagród, Organizator powołuje Komisję, do której zadań 

należy stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu akcji jubileuszowej, podejmowanie 

decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z promocją oraz 

przyznawanie nagród. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem promocji sprawuje Komisja 

w składzie: Krzysztof Wypych, Eliza Krupińska. 

2. Organizator zastrzega sobie, iż ostateczny głos w sprawach dotyczących wyłonienia 

nagrodzonych ma Komisja.  

3. Prace Komisji będą dokumentowane.  

 

 

§ 6. 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

1. Reklamacje związane z Programem należy zgłaszać listem poleconym przesyłanym na 

adres Organizatora: VELUX Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34 lub 

mailem na adres: wsparciesprzedazy@velux.com przez cały czas trwania Promocji oraz 

w ciągu 21 dni po jego zakończeniu (decyduje data nadania przesyłki). Za termin 

zakończenia Promocji przyjmuje się 04.12.2020 roku  

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego, dokładny adres 

korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania 

Programu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.  

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez uczestnika promocji. 
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