
 
 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „REKOMENDOWANY WYKONAWCA VELUX” 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu pod nazwą „Rekomendowany Wykonawca VELUX” jest VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-273), przy ul. Krakowiaków 34 02-255 w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000018788, REGON: 

006228649, NIP: 5210091891, z kapitałem zakładowym 5.188.425,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

CEL PROJEKTU 

1. Organizator oferuje firmom wykonawczym zajmującym się profesjonalnie usługami dekarskimi (zwanymi dalej 

„Firmami”) i montażowymi wybranych produktów, dodatkową formę promocji i korzyści oraz możliwości rozwoju Firmy 

w projekcie „Rekomendowany Wykonawca VELUX” (zwany dalej „Projektem”). 

2. Stworzenie grupy Firm, które na podstawie potwierdzonych kwalifikacji montażowych i doradczych będą polecane przez 

Organizatora Klientom, jako Rekomendowany Wykonawca VELUX. 

 

§ 3 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 

1. Projekt rozpoczyna się w dniu 15 marca 2017r.  jest kontynuowany w 2018 r i nie jest ograniczony w czasie. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z kontynuacji Projektu w dowolnym czasie bez podania przyczyn, z 

zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 niniejszego Regulaminu. 

2. Jeśli organizator zdecyduje się zakończyć program, powiadomi o tym uczestników co najmniej na 30 dni przed data 

zamknięcia. 

 

§ 4 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU 

Projekt prowadzony jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie montażu okien dachowych i innych produktów Organizatora, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i pełnoletnia w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, (zwana dalej: „Kandydatem na 

Uczestnika”), która w okresie trwania Projektu zaprosi na wizytę przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela 

hurtowni, w której zostały kupione okna na budowę, na której Kandydat na Uczestnika będzie montował lub zamontował 

co najmniej 3 okna VELUX Nowej Generacji (dalej jako: „Wizyta Kwalifikacyjna”).  

2. Od 1 sierpnia 2016 Rekomendowanymi Wykonawcami mogą po spełnieniu procedury kwalifikacyjnej zostać też 

montażyści wybranych produktów – wyposażenia okien (rolet zewnętrznych, sterowań elektrycznych INTEGRA, wnęk 

okiennych), okien do płaskiego dachu, świetlików, którzy nie zajmują się montażem okien.   

3. Jeżeli Kandydatem na Uczestnika jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna niewykonująca 

osobiście montażu okien lub innych produktów Organizatora, to szkoleniu oraz ocenie wiedzy i umiejętności, o których 

mowa w §6 pkt 1 niniejszego Regulaminu, podlegają osoby faktycznie wykonujące prace w imieniu Kandydata na 

Uczestnika. 

4. Kandydaci na Uczestników mogą wyrażać chęć uczestnictwa w Projekcie w dowolnej formie (mail, telefon, kontakt 

osobisty) i informować o tym przedstawicieli Organizatora.  



                                                                                                       

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zgłoszenia do Projektu pod względem prowadzonej działalności 

gospodarczej. W przypadku, gdy okaże się, że dana Firma nie istnieje, zawiesiła swoją działalność lub osoba 

zgłaszająca się nie jest właścicielem Firmy, Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia takiego zgłoszenia. 

6. W celu pełniejszego wyjaśnienia Kandydatom na Uczestników zasad funkcjonowania Projektu, Organizator udzieli 

informacji pod numerem tel. (0-22) 33 77 000, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. 

 

§ 6 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

1. W trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej, przedstawiciel Organizatora przeprowadzi dla Kandydata na Uczestnika szkolenie 

i zweryfikuje: 

a) jakość montażu okien Nowej Generacji wykonanego przez Kandydata na Uczestnika, w zakresie dokładność i 

solidność wykonania montażu oraz zgodność ze standardami technicznymi obowiązującymi w firmie Organizatora, 

a także, jeśli zajdzie taka konieczność, wiedzę Kandydata na Uczestnika z zakresu sztuki budowlanej, 

b) W przypadku firm montażowych niemontujących okien VELUX procedura kwalifikacyjna będzie dotyczyć produktów 

VELUX, których montaż jest przedmiotem zakresu działalności firmy wykonawczej  

c) wiedzę i umiejętność Kandydata na Uczestnika w zakresie polecania klientom i doboru okien VELUX znajdujących 

się w ofercie Organizatora od 15 marca 2017 r., 

d) dane Kandydata na Uczestnika pozwalające na komunikację i jego rekomendację przez Organizatora oraz 

wskazanie zainteresowanym Klientom profilu usług oferowanych przez Kandydata na Uczestnika. 

2. Aby uzyskać status Uczestnika Projektu, Kandydat na Uczestnika zobowiązany jest do: 

a) podania danych określonych w Deklaracji uczestnictwa podmiotu w Projekcie  

b) podpisania Deklaracji uczestnictwa podmiotu w Projekcie, wraz z oświadczeniem o akceptacji niniejszego 

Regulaminu, 

c) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego 

Projektu. 

3. W przypadku pozytywnego rezultatu procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz 

spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, Kandydat na Uczestnika staje się Uczestnikiem 

Projektu i otrzyma od Organizatora dokument licencji Rekomendowanego Wykonawcy VELUX (dalej jako: „Licencja”) 

4. O wynikach procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, przedstawiciel Organizatora 

informuje Kandydata na Uczestnika w trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej. 

5. Licencja w formacie zapisu PDF zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Projektu 

w terminie 21 dni roboczych, od dnia Wizyty Kwalifikacyjnej, lub zostanie przekazana Uczestnikowi Projektu osobiście 

przez przedstawiciela Organizatora w terminie uzgodnionym w trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne podania fałszywych danych przez Kandydata na Uczestnika. 

Kandydat na Uczestnika ponosi względem Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą za podanie 

nieprawdziwych danych odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

§ 7 

KORZYŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. W ramach Projektu, Organizator oferuje Uczestnikom Projektu: 

 

a. Polecanie i promocję Uczestnika Projektu, jako Rekomendowanego Wykonawcy VELUX, w szczególności 

na stronie internetowej www.velux.pl, w wybranych punktach sieci dystrybucji okien VELUX, a szczególnie 

w rejonie działania Uczestnika Projektu i tych punktach dystrybucji, w których Uczestnik Projektu dokonuje 

zakupu produktów VELUX. Polecanie Uczestnika Projektu, jako Rekomendowanego Wykonawcy VELUX 

w hurtowni będzie się odbywać na bazie akceptacji i warunków wskazanych przez hurtownię,   

b. Promocja Uczestnika Projektu na stronie VELUX.pl będzie dokładnie wskazywać czy oferuje on montaż 
okien dachowych, czy montaż innych produktów VELUX w nawiązaniu do § 5.pkt. 2 oraz jakie zdobył inne 
kwalifikacje produktowe.  

c. Możliwość uczestnictwa w dedykowanych tylko dla Uczestników Projektu akcjach promocyjnych i 
szkoleniowych, 

d. Na wyraźne życzenie Uczestnika użyteczne wyposażenie Uczestnika Projektu w materiały wspierające 

jego rekomendację i wysoką jakość doradztwa klientom według wzorów ustalonych przez Organizatora, 

takie jak  jeden baner na budowę w formacie 100 x 200 cm, wizytówki firmowe w nakładzie 100szt. , jedna 

naklejka na samochód w formacie A3, 

 



                                                                                                       

 

e. Firmy niemontujące okien dachowych otrzymają pakiet promocyjny nie obejmujący banera na budowę, zaś 

zastąpiony innym produktem oznakowanym logo VELUX. 

 

f. Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych przewidzianych w załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej, jako: „Załącznik nr 1”) oraz związanych z tym dodatkowych korzyści 

i form rekomendacji. 

 

2. W celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji, przewidzianych w Załączniku nr 1, Uczestnik Projektu zaprosi przedstawiciela 

VELUX na budowę, gdzie zamontowane lub montowane są produkty, których dotyczy kwalifikacja, oraz 
przedstawiciela hurtowni, która sprzedała dany produkt, celem sprawdzenia montażu i doradztwa w zakresie 

wymienionego produktu objętego dodatkową kwalifikacją, lub przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia 

montażowego. 
3. W przypadku zdobycia dodatkowych kwalifikacji, przewidzianych w Załączniku nr 1, Licencja Rekomendowanego 

Wykonawcy VELUX, zostanie rozszerzona o dodatkowe zdobyte przez Uczestnika Projektu kwalifikacje, co zostanie 

potwierdzone nowym dokumentem Licencji. 

4. Lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych określonych w Załączniku nr 1, będzie modyfikowana przez 

Organizatora w zależności od zmian w ofercie, specyfikacji technicznej produktów oraz oczekiwań rynku. Lista ta będzie 

na bieżąco aktualizowana i publikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.velux.pl. 

5. Do roku 2017 włącznie każdy Uczestnik Projektu, który zdobędzie pierwszych 5 kwalifikacji w obszarze określonym w 

Załączniku nr 1, otrzyma od Organizatora wsparcie rzeczowe. 

6. Wyżej wymienione wsparcie rzeczowe przysługuje Uczestnikowi tylko raz w czasie trwania programu. Jedynie osoby, 

które przed rokiem 2016 korzystały ze wsparcia za 3 kwalifikacje ujęte wtedy w regulaminie, mogą ponownie ubiegać 

się o nagrodę.   

7. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

8. Wszystkie powyższe propozycje wsparcia dedykowane są osobom prowadzącym działalność gospodarcza i stanowią 

one przychód z tytułu prowadzonej działalności w związku z tym podlegają stosownemu opodatkowaniu. Obdarowany 

otrzyma w związku z powyższym informacje o wartości wybranego wsparcia.  Ponad to obdarowany, przyjmując 

wsparcie akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się doliczyć jego wartość do przychodu z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie. 

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jakąkolwiek inną lub jej równowartość w gotówce. Zwycięzca ma 

prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

 

 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w okresie uczestnictwa w Projekcie do:  

a) promowania produktów VELUX, 

b) przekazywania Organizatorowi opinii z rynku o produktach i usługach oferowanych przez Organizatora, 

c) pomocy Klientom w doborze odpowiednich produktów VELUX zgodnie z zaleceniami Organizatora 

d) montowania i stosowania okien i innych produktów VELUX zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, 

e) prowadzenia aktywnej komunikacji z Organizatorem, w szczególności w przypadku zaproszeń do akcji promocyjnych 

lub wymiany opinii. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na publikację swoich opinii przekazanych w ramach działań promocyjnych. 

 

§ 9 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Kandydat na Uczestnika, poprzez wzięcie udziału w procedurze kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 niniejszego 

Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji niniejszego 

Projektu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

2. Dane osobowe Kandydata na Uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności potencjalnym 

Klientom i użytkownikom produktów Organizatora, a także Agencji Marketingowej celu realizacji niniejszego Projektu , 

na co Kandydat na Uczestnika wyraża zgodę. 

http://www.velux.pl/


                                                                                                       

 

3. Podanie danych osobowych przez Kandydata na Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie. 

4. Kandydata na Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

5. Administratorem danych osobowych Kandydatów na Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych , zebranych podczas przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 

Regulaminu oraz podczas realizacji niniejszego Projektu jest Organizator. 

 

§ 10 

REZYGNACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w każdym czasie.  

2. Rezygnacja z Projektu następuje przez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie powinno zostać złożone Organizatorowi w formie pisemnej lub 

drogą mailową na adres marketing@velux.pl 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie nastąpi po przeprowadzeniu przez Organizatora czynności technicznych 

koniecznych do zaprzestania współpracy z Uczestnikiem Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik Projektu ma obowiązek zwrotu na własny koszt 

Organizatorowi materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d niniejszego Regulaminu. 

 

§ 11 

UTRATA LICENCJI 

1. Organizator udziela Licencji na okres 2 lat i w okresie jej ważności ma prawo do weryfikacji spełniania przez Uczestnika 

Projektu warunków wymaganych dla Rekomendowanego Wykonawcy VELUX, określonych w § 6 Regulaminu oraz 

wypełniania obowiązków określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

2. W celu chęci uaktualnienia licencji bądź kwalifikacji, uczestnik może zgłosić taka potrzebę przedstawicielowi 

handlowemu lub w kontakcie z VELUX POLSKA. 

3. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w punkcie poprzednim niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo 

odebrania Uczestnikowi Projektu Licencji, co wiąże się z utratą statusu Uczestnika Projektu ze wszystkimi tego 

konsekwencjami, w szczególności z usunięciem dotychczasowego Uczestnika Projektu z listy Rekomendowanych 

Wykonawców VELUX oraz obowiązkiem zwrotu materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d niniejszego Regulaminu, na 

własny koszt. 

4. O odebraniu Licencji, Organizator poinformuje Uczestnika Projektu pisemnie, listem poleconym, wysłanym na adres 

Uczestnika Projektu za dowodem doręczenia. 

5. W przypadku negatywnego rezultatu procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu lub w 
przypadku odebrania Licencji Uczestnikowi Projektu przez Organizatora, Kandydat na Uczestnika będzie mógł 
ponownie starać się o uczestnictwo w Projekcie jednakże nie wcześniej niż po 60 dniach od daty otrzymania informacji 
o negatywnym wyniku procedury kwalifikacyjnej lub informacji o odebraniu Licencji przez Organizatora. Kandydat na 
Uczestnika nie może żądać zwrotu żadnych kosztów ani naprawienia szkody związanej z jego uczestnictwem w 
postępowaniu kwalifikacyjnym zakończonym rezultatem negatywnym lub w związku odebraniem Licencji przez 
Organizatora. Procedurę kwalifikacyjną można ponawiać. 

 

§ 12 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEZ ORGANIZATORA 

1. W przypadku rezygnacji Organizatora z kontynuacji Projektu, Organizator poinformuje Uczestników Projektu na swojej 

stronie internetowej o zakończeniu Projektu i poda datę jego zakończenia. W tym wypadku zamknięcie Projektu nastąpi 

automatycznie, z dniem określonym przez Organizatora i nie wymaga składania pisemnego oświadczenia Uczestnikom 

Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji Organizatora z kontynuacji Projektu, VELUX POLSKA ma prawo wnieść o zaprzestanie 
użytkowania materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d) niniejszego Regulaminu na własny koszt. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

mailto:marketing@velux.pl


                                                                                                       

 

1. Uczestnik Projektu, biorąc udział w niniejszym Projekcie, akceptuje zasady i warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Projektu w dowolnym 

momencie. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie 

internetowej Organizatora www.dekarze.velux.pl. 

3. Organizator oświadcza, że uczestnictwo w niniejszym Projekcie nie wiąże się z wprowadzeniem w stosunku do 

Uczestników Projektu, z którymi współpracuje, ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i 

zawodowej.  

4. Uczestnik Projektu świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na swój rachunek oraz ponosi pełną i bezwarunkową 

odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi oraz ustalenia i porozumienia z Klientami. 

5. Organizator poleca Uczestników Projektu, jako Rekomendowanych Wykonawców VELUX swoim potencjalnym Klientom 

jedynie na podstawie możliwej w trakcie współpracy z Uczestnikiem Projektu oceny jego kwalifikacji i nie ponosi 

odpowiedzialności, za jakość oraz sposób wykonywania usług przez Uczestnika Projektu. 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Projektu należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje 

powinny zawierać dokładne dane Uczestnika oraz przedmiot reklamacji. 

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez trzyosobową Komisję 

powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 

regulaminów poszczególnych akcji realizowanych w ramach Projektu. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji 

podejmowane są w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem 

poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

8. Regulamin niniejszy jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej. 

9. Organizator informuje, że wskazane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający 

przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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ZAŁĄCZNIK NR  1 DO REGULAMINU PROJEKTU „REKOMENDOWANY WYKONAWCA VELUX” 

 

§ 1 

WPROWADZENIE 

1. Niniejszy załącznik określa zasady korzystania przez Uczestników Programu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” 

z oferty wsparcia biznesu.  

2. Oferta wsparcia biznesu w określonym poniżej kształcie jest akcją czasową. Wszelkie zmiany w kształcie akcji będą 

komunikowane uczestnikom z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Celem akcji jest zachęcenie uczestników Programu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” do rozszerzania swoich 

umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji zaproponowanych przez VELUX. 

 

§ 2 

KORZYSTANIE Z OFERTY WSPARCIA 

1. Na dzień 15.03.2017 r. lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych w ramach Projektu „Rekomendowany 

Wykonawca VELUX” obejmuje: 

a. Okna dachowe VELUX 

b. Ciepły montaż okien VELUX 

c. Sterowania okien VELUX INTEGRA® 

d. Świetliki tunelowe VELUX 

e. Rolety zewnętrzne VELUX 

f. Okna do płaskiego dachu VELUX 

g. Okna kolankowe VELUX 

h. Balkon dachowy VELUX CABRIO 

i. Okna balkonowe VELUX GEL 

j. Wnęki i stelaże wnęk okiennych VELUX 

k. Wymiana okien dachowych na okna VELUX 

l. Montaż obniżony w dachu o 40 mm 

2. Niniejsza lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych określonych, będzie modyfikowana przez 

Organizatora w zależności od zmian w ofercie, specyfikacji technicznej produktów oraz oczekiwań rynku. Lista ta będzie 

na bieżąco aktualizowana i publikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.velux.pl. 

 

§ 3 

KORZYSTANIE Z OFERTY WSPARCIA 

3. Aktualna lista oferty wsparcia opublikowana jest na stronie www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze  
4. Zamówienie wybranej oferty wsparcia odbywa się przez formularz zamówienia w Panelu dekarza na stronie 

www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze . 

5. Aby oferta wsparcia mogła zostać zrealizowana Uczestnik powinien spełniać wymagania przypisane do danej oferty w 

momencie składania zamówienia. Wymagania opisane zostały w § 4. 

6. Z oferty wsparcia mogą skorzystać Rekomendowani Wykonawcy, którzy w ubiegłym roku (oferta wsparcia na rok 

2017) nie zamówili oferty. Z aktualnej oferty wsparcia nie mogą skorzystać Rekomendowani Wykonawcy, którzy w 

ubiegłym roku zamówili ofertę przypisaną do 5 kwalifikacji. 

7. W każdą środę Agencja pobierze z systemu zamówione do tego czasu przez Uczestników oferty i rozpocznie ich 

realizowanie. W przypadku gdy środa będzie dniem wolnym od pracy, realizacja rozpocznie się w pierwszym dniu 

pracującym. Ze względu na zróżnicowaną specyfikę oferty każda pozycja zostanie opisana oddzielnie w § 4. 

8. Zamówionej oferty Uczestnik nie może zwrócić, ani wymienić na inną ofertę czy równowartość w gotówce. 

 

  

http://www.dekarze.velux.pl/


                                                                                                       

 

§ 4 

OPIS OFERTY WSPARCIA 

 Nazwa oferty wsparcia 
Wymagana ilość kwalifikacji 

Sposób realizacji 

1. Bon o wartości 400 zł brutto na zakupy w 
sklepie internetowym www.sklep.odziez-
robocza.com. 
Wymagane: 5 kwalifikacji 

Po pobraniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji posiadanych 
kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail 
podany przez zamawiającego zawierającą: 

• Obraz graficzny bonu z kodem zniżkowym 

• Instrukcję realizacji bonu w sklepie internetowym (instrukcja 
znajduje się także na końcu niniejszego załącznika) 

2. Wkrętarka Bosch GSR 10,8-2-LI 2x2,0Ah o 
wartości 503 zł brutto 
Wymagane: 5 kwalifikacji 

Po pobraniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji posiadanych 
kwalifikacji VELUX realizuje zamówienie oferty. Oferta zostanie 
dostarczona w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia przesyłką 
kurierską lub osobiście przez przedstawiciela VELUX. 

3. Oklejenie auta o wartości 1000 zł brutto – 
wspólna reklama z Organizatorem 
Wymagane: 5 kwalifikacji 

Po pobraniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji posiadanych 
kwalifikacji Agencja GONNABE realizuje zamówienie oferty. 
Realizacja odbędzie się w ciągu 30 dni od daty pobrania 
zamówienia zgodnie ze szczegółowymi warunkami podanymi na 
końcu tego załącznika.  
 
Przed zamówieniem pakietu oklejenie auta prosimy o zapoznanie 
się ze szczegółowymi warunkami podanymi na końcu tego 
załącznika. 
 

4. Zestaw garnków Tefal UNO o wartości 400 
zł brutto  
Wymagane: 5 kwalifikacji 

Po pobraniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji posiadanych 
kwalifikacji VELUX realizuje zamówienie oferty. Oferta zostanie 
dostarczona w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia przesyłką 
kurierską lub osobiście przez przedstawiciela VELUX. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12. Uczestnik Projektu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” korzystając z oferty wsparcia biznesu akceptuje zasady i 

warunki określone w niniejszym Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Załącznika w czasie trwania akcji w dowolnym momencie. 

Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej 

Organizatora www.velux.pl. 

14. Organizator oświadcza, że korzystanie ze wsparcia biznesu nie wiąże się z wprowadzeniem w stosunku do 

Uczestników Projektu, z którymi współpracuje, ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i 

zawodowej.  

15. Uczestnik Projektu świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na swój rachunek oraz ponosi pełną i bezwarunkową 

odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi oraz ustalenia i porozumienia z Klientami. 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji akcji należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje powinny 

zawierać dokładne dane Uczestnika oraz przedmiot reklamacji. 

17. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez trzyosobową Komisję 

powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 

regulaminów poszczególnych akcji realizowanych w ramach Projektu. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji 

podejmowane są w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony 

listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY - BONY NA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM 

WWW.SKLEP.ODZIEZ-ROBOCZA.COM. 

ZASADY WYKORZYSTANIA BONU: 

• Bon można wykorzystać tylko na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.odziez-robocza.com 

http://www.sklep.odziez-robocza.com/
http://www.sklep.odziez-robocza.com/
http://www.dekarze.velux.pl/
http://www.sklep.odziez-robocza.com/


                                                                                                       

 

• Bon należy wykorzystać jednorazowo, możliwa jest dopłata w przypadku zamówienia na kwotę większą niż wartość 

bonu 

• Niewykorzystane przy zamówieniu środki nie będą zwracane, nie można ich także wykorzystać przy następnym 

zamówieniu 

• Bon należy wykorzystać do 31 marca 2018 roku, po tym terminie bon straci ważność 

• Część asortymentu zostanie oznaczona logotypem Rekomendowany Wykonawca VELUX, asortyment ten nie będzie 

podlegał zwrotowi, ani wymianie. Asortyment bez logotypu (np. obuwie) będzie podlegała wymianie na inny rozmiar 

• Czas realizacji zamówienia widnieje przy poszczególnych produktach na stronie sklepu 

• Kod promocyjny należy podać przy finalizowaniu zamówienia, po zatwierdzeniu kwota do zapłaty zostanie 

odpowiednio zmniejszona 

INSTRUKACJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.SKLEP.ODZIEZ-ROBOCZA.COM: 

1. Zakładanie konta. Aby złożyć zamówienie i skorzystać z kodu, niezbędne jest założenie konta. 

a. Na stronie głównej po prawej stronie znajduje się ramka logowania, Kliknij: Rejestracja konta 

 
b. W następnym kroku podaj wymagane dane, w tym dane adresowe do dostawy. Zaakceptuj Regulamin sklepu, 

zaznaczając odpowiednie pole. Kliknij: Kontynuuj. 

2. Wyszukiwanie produktów dodawanie do koszyka.  

Menu boczne pozwala przejrzeć produkty 
według kategorii: 

 

Górne menu pozwala na zobaczenie nowości i sprawdzenie 
wszystkich artykułów w promocji w jednym miejscu: 

 
 
Zawsze możesz też skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się w 
górnej części strony: 

 

3. Dodawanie produktów do koszyka. 

a. Kliknij nazwę produktu, aby pokazać więcej informacji. 



                                                                                                       

 

b. Po zapoznaniu się z informacjami, możesz wybrać kolor i rozmiar (dotyczy tylko niektórych produktów). 

 
c. Po wybraniu odpowiednich opcji, wybierz ilość i dodaj produkt do koszyka: 

 
4. Finalizowanie zamówienia. Po dodaniu wszystkich produktów wejdź do koszyka klikając na symbol wózka pod górnym 

menu: 

 
a. Sprawdź czy zawartość koszyka zgadza się z Twoim zamówieniem 

b. Następnie wpisz w pole kod rabatowy znajdujący na bonie VELUX 

 
c. Jako sposób dostawy wybierz: Darmowa dostawa do posiadaczy bonów rabatowych 

 
d. Jeśli wszystko się zgadza przejdź do kasy: 

 
e. W kolejnym kroku wybierz sposób płatności, opłać zamówienie i sfinalizuj zakup. 

 

 

 

  



                                                                                                       

 

WIZUALIZACJA I OPIS OKLEJENIA 

• Do realizacji dopuszcza się  poniższe trzy layouty wzorcowe z uwzględnieniem składowych: nazwa, logo, dane 

teleadresowe firmy dekarskiej, element graficzny, elementy brandingu VELUX.  

• Maksymalna powierzchnia reklamy to 5m2. 

Grafikę należy umieścić na jeden z dwóch boków, przód bądź tył samochodu.  

 

 

 

 

 

INSTRUKACJA WYKORZYSTANIA WSPARCIA OKLEJENIE AUTA   

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

• Zamówienie pakietu przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Organizatora 

możliwości skorzystania z pakietu. Realizacje oklejenia uczestnik może rozpocząć dopiero po otrzymaniu od Agencji 

wiadomości e-mail z dokładną instrukcją 

• Uczestnik za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Agencji velux@gonnabe.pl wskazuje Agencji do 

realizacji jeden z trzech gotowych projektów graficznych z poniższych wizualizacji oraz przesyła dane firmy Uczestnika 

(np. nazwa firmy, nr telefonu, adres, adres e-mail itp.), które Agencja uwzględni na wybranym gotowym projekcie 

graficznym. 

• Agencja przesyła na adres e-mail Uczestnika wizualizację spersonalizowanej grafiki. Projekt zostanie przekazany 

drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Termin ten może ulec zmianie w zależności od 

natężenia pracy. 



                                                                                                       

 

• Uczestnik za pośrednictwem poczty elektronicznej ma prawo zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu 

projektu, w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Uczestnika, w terminie do 7 dni, projekt uznaje się za 

zaakceptowany przez Uczestnika. 

• W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika uwag do projektu Agencja zobowiązuje się do naniesienia zmian lub 

poprawek w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez Uczestnika uwag do projektu. Uczestnik posiada ograniczoną możliwość 

zgłaszania uwag do projektu. Maksymalnie dopuszcza się 3 tzw. iteracje, czyli zbiór uwag i poprawek.  

• Po akceptacji przez Uczestnika projektu opracowanego przez Agencję, następuje produkcja grafiki 

• Uczestnik może dostarczyć projekt wykonany we własnym zakresie na adres velux@gonnabe.pl.  

• Projekt należy przygotować na siatce auta dedykowanego do oklejenie grafiką. 

• O przyznaniu dofinansowania ze strony VELUX Polska decyduje uprzednia akceptacja projektu przez dział 

komunikacji.     

• Uczestnik jest zobowiązany do wskazania jednej z firm oklejających spośród wskazanej poniżej listy firm. Adres 

wybranej firmy oklejającej Uczestnik przesyła na adres e-mail Agencji.  

• Koszt dojazdu do wskazanej lokalizacji pokrywa Uczestnik.  

• Termin (data i godzina) realizacji oklejenia jest uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Agencja nie ma 

wpływu na dni i godziny pracy firm oklejających.  

• Powierzchnia Auta, na którym ma być aplikowana folia z grafiką powinna być czysta.  Każde zabrudzenie może 

spowodować, że folia nie będzie się dobrze trzymała i po pewnym czasie zacznie się odklejać. Zważywszy na to, 

Uczestnik ma obowiązek dostarczyć auto umyte bezpośrednio przed oklejaniem. 

• Agencja zapewnia że, dołoży wszelkich starań aby usługa została wykonana prawidłowo. 

• Wykorzystania pakietu oklejania Uczestnik potwierdza stosownym protokołem.  

 

LISTA FIRM OKLEJAJĄCYCH 

1. Gdynia. Aplikatorzy, ul. Handlowa 12, 81-061 Gdynia 

2. Katowice. AutoStylizacja, ul. Równoległa 119b, 43-190 Mikołów 

3. Zielona Góra. Fok-art, ul. Dąbrowskiego 41d/1, 65-021 Zielona Góra  

4. Łomianki k. Warszawy. Master Media, ul. Warszawska 292, 05-092 Łomianki 

5. Poznań. MPR-PROGRES, ul. Lęborska 42, 60-431 Poznań 

6. Wrocław. Centrum Stylizacji Samochodów, ul. Główna 55, 54-061 Wrocław 

7. Kraków. SamArt, ul. Bat. Chłopskich 7, 32-020 Wieliczka (k. Krakowa) 

8. Szczecin. Drukarnia Designer, ul. Lubieszyńska 33, 72-006 Mierzyn (k. Szczecina) 

 

 

ANEKS DO REGULAMINU Z DNIA 12.12.2017 

 

W związku z faktem, że system nagradzania za 5 zdobytych kwalifikacji, opisany w par. 7 obowiązuje tylko do końca 

2017 roku, do par 7 pkt 5 dodaje się następujący zapis:  

 

Uczestnicy, uprawnieni do odbioru nagród, mogą zgłosić chęć odbioru nagrody do 31.12.2017 roku, decyduje data 

zgłoszenia w panelu Dekarza http://paneldekarza.velux.pl/login/sms 
 

http://paneldekarza.velux.pl/login/sms

