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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona przez Integart z o.o. z siedzibą w Błoniu. 
2. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona na terenie całej Polski przez wszystkie punkty handlowe 

Organizatora, Załącznik nr 1. 
3. Sprzedaż Premiowa będzie prowadzona od dnia 02.11.2021r. do dnia 31.01.2022r. Organiza-

tor ma prawo zakończyć Sprzedaż Premiową w dowolnym momencie bez wskazywania uza-
sadnienia. 

4. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w 

Regulaminie będą ogłaszane na stronach internetowych www.integart.com.pl lub w siedzibie 
Organizatora. 

 
DEFINICJE 
 

1. Sprzedaż Premiowa  oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Organizatora i prowa-
dzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej. 
3. Organizator oznacza spółkę Integart Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniu ul. Maszynowa , 55-330 

Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000493655, której kapitał zakładowy wynosi 1.600 000,00 PLN i która posługuje się 
numerem NIP: 913-16-16-456. 

4. Produkt oznacza towar firmy 3M, sprzedawany przez punkt handlowy, szczegółowo określo-
ny w zasadach sprzedaży premiowej niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik oznacza podmiot gospodarczy (prowadzący na terytorium Polski działalności 
gospodarczą w m.in. w zakresie aplikacji folii – oklejanie aut/grafiki flotowe) , tj. Klienta, 
który dokonał w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej zakupu produktów w punkcie 
handlowym, zapłacił za te produkty, nie zwrócił ich oraz spełnia wszelkie dodatkowe warunki, 
określone przez niniejszy Regulamin. 

6. Punkt handlowy - oznacza oddział/ punkt sprzedaży Organizatora, położony na terenie 
Polski, lista punktów handlowych uczestniczących w sprzedaży premiowej znajduje się w 
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
 

1. Produkty  objęte Sprzedażą Premiową to folie do zmiany koloru auta marki 3M Wrap Film z 
serii 1080 oraz 2080, przy zakupie w promocji można łączyć kolory oraz serie folii. 

2. Czas trwania promocji od 2 listopada br. do końca stycznia 2022 r. lub do wyczerpania nagród 
uwzględnia, comiesięczne rozliczenia, od których naliczane będą metry - zamieniane na na-
grody. 

3. Ilość zakupionych metrów w/w folii uprawniająca Uczestnika do skorzystania z nagród to:   

• min. 15 mb. folii objętej Akcją - nagroda dywaniki samochodowe 

• min. 25 mb. folii objętej Akcją - nagroda bluzę z kapturem lub SnugPad London – pod-
stawka pod kolana firmy YelooTools 

• min. 35 mb. folii objętej Akcją - nagroda LowRider Extension 25cm – siedzisko dla aplika-
tora firmy YelloTools z regulowaną wysokością 

• min. 50 mb. folii objętej Akcją - nagroda YelloCase Z-WrapSet -  zestaw narzędzi niezbęd-
nych w codziennej pracy aplikatora. 

http://www.integart.com.pl/
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1. Z udziału w sprzedaży premiowej wyłączone są zakupy folii 3M Wrap Film s.1080 oraz 2080   

realizowane w cenach projektowych.  
2. Wielokrotność zakupu mb produktów określonych w pkt.3, dokonana w danym miesiącu 

(okresie rozliczeniowym) uprawnia Uczestnika do odbioru dowolnej ilości nagród opisanych 
w pkt.3.  

3. Promocja „Zamień metry na nagrody” nie obejmuje folii objętych promocją OUTLET -
wyprzedaży folii do zmiany koloru auta 3M Wrap Film s. 1080 oraz s. 2080. 

 
POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
 

1.   Pozostałe warunki Sprzedaży Premiowej dla Uczestnika stanowią: 
            a) zakup produktów objętych Sprzedażą Premiową odbywa się wyłącznie na fakturę 
sprzedaży, 

            b) zobowiązania Uczestnika wobec Organizatora wynikające z premiowanego zakupu 
muszą   zostać uregulowane zgodnie z terminem wymagalności wskazanym na fakturze sprzedaży 

           c) brak zaległości z tytułu zobowiązań wobec Organizatora uprawnia Uczestnika do 
odbioru nagród określonych w pkt.3 Zasady sprzedaży premiowej. 

 
Wyniki udziału w Sprzedaży premiowej zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w terminie do 10. 
każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.   
 
REKLAMACJE 
 

4. Reklamacja dotycząca produktów objętych Promocją powinna być sporządzona na piśmie i 
zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis 
przyczyny reklamacji. 

5. Złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przy czym okres ten może zostać 
wydłużony, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dłuższego czasu. 

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator prześle odpowiedź listem poleconym na adres 
wskazany przez Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni od jej rozpatrzenia. 

7. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, 
Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 
(siedem) dni roboczych, oraz zakres tego uzupełnienia. 

8. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji 
bez rozpatrzenia. 

9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży Premiowej. 
2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.integart.com.pl/ 
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
4. Organizator jako administrator danych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) będzie 
przetwarzał dane osobowe Uczestników na potrzeby realizacji Programu Sprzedaży 
Premiowej, w tym przekazania nagród zwycięzcom zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 
danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 – Punkty handlowe „Organizatora” Integart Sp. z o.o. 
 

1. Oddział Bydgoszcz                                                     9. Oddział Wałbrzych 
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz                        ul. Uczniowska 1-2, 58-306 Wałbrzych 
tel. + 48 52 327 45 00                                                    tel.+48 74 665 96 06                             
bydgoszcz@integart.com.pl                                         walbrzych@integart.com.pl 

 

2. Oddział Bielsko-Biała                                               10. Oddział Jawczyce 
ul. Gen. Maczka , 43-300 Bielsko-Biała                      ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce 

tel.+ 48 33 817 19 16                                                    tel. +48 22846 33 06  
bielsko@integart.com.pl                                              jawczyce@integart.com.pl 

 

3. Oddział Katowice                                                    11. Oddział Rzeszów                                        
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice                  ul. Przemysłowa 3 
tel.+ 48 32 209 59 19                                                   tel. + +48 607 767 277 
katowice@integart.com.pl                                         rzeszow@integart.com.pl 

 

4. Oddział Kraków                                                       12. Oddział Wrocław 
ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków                       ul. Brynicka 3, 54-124 Wrocław 
tel. +48 12 653 43 92                                                  tel. + 48 71 350 38 58 

krakow@integart.com.pl                                           wroclaw@integart.com.pl 

 

5. Oddział Gdańsk     13. Oddział Białystok 
ul. Abrahama 7, 80-307 Gdańsk                               ul. Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki 
(wjazd od. ul. Wita Stwosza, budynek PZM-ot)     tel. +48 885 858 960  
tel./fax +48 58 554 15 24     bialystok@integart.com.pl 
gdansk@integart.com.pl 

 

6. Oddział Łódź      14. Oddział Opole 
ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź    ul. Dworska 2, 45-750 Opole 
tel. +48 42 633 95 55     tel. +48 77 474 86 24  
lodz@integart.com.pl     opole@integart.com.pl 

 

7. Oddział Poznań  
ul. Pogodna 8, 60-275 Poznań 
tel. +48 61 867-61-50  
poznan@integart.com.pl 

8. Oddział Toruń 
ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń 
tel. +48 56 655-37-57 
torun@integart.com.pl 

mailto:opole@integart.com.pl

