REGULAMIN PROMOCJI „Wielki finał - 10 lat technologii HP LATEX”
§1 DEFINICJE
1. Sprzedaż Premiowa oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Organizatora i prowadzoną na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zwaną też dalej Promocją.
2. Organizator oznacza spółkę Integart Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniu ul. Maszynowa 1, 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: 913-16-16456, zwanym też dalej Integart.
3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej.
4. Urządzenie oznacza oferowane do sprzedaży przez Integart: urządzenie drukujące/zestaw drukujący
HP Latex, sprzedawany przez Przedstawicieli Handlowych, szczegółowo określony w zasadach
Sprzedaży Premiowej niniejszego Regulaminu, zwany też dalej Urządzeniem lub Urządzeniem
promocyjnym.
5. Uczestnik oznacza podmiot gospodarczy (prowadzący na terytorium Polski działalność gospodarczą
w m.in. w zakresie reklamy i druku wielkoformatowego), tj. Klienta, który dokonał w trakcie trwania
Sprzedaży Premiowej zakupu urządzenia z oferty Organizatora objętych Promocją; zakupił te
urządzenia nie zwrócił ich oraz spełnia wszelkie dodatkowe warunki, określone przez niniejszy
Regulamin, zwany też dalej Klientem,
6. OWSU - ogólne warunki sprzedaży urządzeń Integart sp. z o.o. w Błoniu, dostępne na stronie
internetowej www.integart.com.pl, w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych,
7. Towar lub produkt oznacza wszelkie towary/produkty/ urządzenia oferowane przez Integart.
8. OWS - ogólne warunki sprzedaży towarów przez Integart sp. z o.o. w Błoniu, dostępne na stronie
internetowej www.integart.com.pl, w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych
9. Przedstawiciel Handlowy - oznacza oddział lub punkt sprzedaży Organizatora, położony na terenie
Polski lub osobę Pracownika Sprzedaży dz. Maszyn, uczestniczącą w Sprzedaży Premiowej. Listę
Przedstawicieli Handlowych określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. Cena sprzedaży, w tym cena określona w §3 ust. 2. – oznacza cenę netto poszczególnych urządzeń,
wynikającą z oferty handlowej Integart, zawartej odpowiednio w aktualnym cenniku, oraz określa
ceny towarów z oferty Integart „Cennik materiałów do druku” lub „Katalogu Maszyn
Komplementarnych”.
11. Regulamin Promocji HP Latex on the move 2- oznacza zasady promocji HP Latex on the move,
który jest dostępny na stronie www.hplatex.pl oraz www.integart.com.pl.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona przez Integart, na terenie całej Polski przez wszystkie punkty
handlowe Organizatora.
2. Organizator ma prawo zakończyć Sprzedaż Premiową w dowolnym momencie bez wskazywania
uzasadnienia.
3. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez konieczności
informowania Uczestnika, umieszczając jego nową wersję na stronie www.integart.com.pl.
5. Regulamin dostępny jest na stronie www.integart.com.pl oraz www.hplatex.pl oraz u Przedstawicieli
Handlowych Integart.
§3 ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Oferta Sprzedaży Premiowej w ramach Promocji obowiązuje w terminie 15.01.2019 r. – 15.03.2019
r., co oznacza, iż dotyczy tylko ofert z konfiguratorem, podpisanych przez Uczestnika i Organizatora
w tych dniach.
2. Urządzenia objęte Promocją to urządzenia drukujące firmy HP dostępne w ofercie Integart.
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115 P&C
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list Price
11 765,00
15 562,00
15 096,00
19 386,00
16 896,00
22 136,00
26 391,00
34 790,00
30 391,00
37 591,00

3. Organizator określa cenę netto urządzeń w Promocji - ceną sprzedaży.
4. Ceny urządzeń objętych promocją, wszelkich towarów uwzględnionych w promocji, wartość
prezentów podane w Euro przeliczane są na PLN, na dzień poprzedzający wystawienie faktury, po
aktualnym kursie NBP.
5. Określa się poniższe rodzaje prezentów do wyboru przez Uczestnika w 3 grupach urządzeń:
I.
Przy zakupie urządzenia: L115, L115 P&C, L315, L315 P&C prezent o wartości do 4500
PLN netto do wyboru:
- na stronie https://www.integart.com.pl/promocje/hp-latex-z-prezentem/
- zgodnie z podpisanym formularzem zamówienia prezentu, Załącznik nr 1
II.

Przy zakupie urządzenia: L335, L335 P&C, L365 - prezent o wartości do 5500 PLN netto
do wyboru:
- na stronie https://www.integart.com.pl/promocje/hp-latex-z-prezentem/
- zgodnie z podpisanym formularzem zamówienia prezentu, Załącznik nr 1

III.

Przy zakupie Urządzenia: L375, L560, L570 - prezent o wartości do 6750 PLN netto do
wyboru:
- na stronie https://www.integart.com.pl/promocje/hp-latex-z-prezentem/
- zgodnie z podpisanym formularzem zamówienia prezentu, Załącznik nr 1

6. Zrealizowanie zasad zakupu Urządzenia, na warunkach określonych Regulaminem oraz OWSU
Inteagrt, uprawnia Uczestnika, w ramach zapłaconej ceny urządzenia, do otrzymania jednego
prezentu
–
VOUCHERA
lub
innych,
wyszczególnionych
na
stronie
https://www.integart.com.pl/promocje/hp-latex-z-prezentem/
7. Liczba prezentów jest ograniczona.
8. Z chwilą podpisania umowy Uczestnik zobowiązany jest określić, który prezent, z określonych na
stronie https://www.integart.com.pl/promocje/hp-latex-z-prezentem/ będzie chciał otrzymać.
9. W przypadku dokonania wyboru prezentu „Voucher”, w momencie wpłaty przez Klienta bezzwrotnej
zaliczki oraz po podpisaniu umowy sprzedaży Urządzenia, zostaje aktywowany. Voucher dotyczy
wyłącznie jednorazowych zakupów obejmujących towary dostępne w ofercie w Integart (w cenie
sprzedaży). Klient zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych określić jakie towary wybiera. W
przypadku nie dopełnienia tego warunku Organizator ma prawo określić towary w imieniu
Uczestnika.
10. Organizator ma obowiązek dostarczyć wybrane nagrody do 60 dni (za wyjątkiem szkolenia w
Barcelonie, które mogą się odbyć do 12 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru instalacji
urządzenia - zestawu drukującego.
11. Prezent - „Voucher” nie może stanowić wartości pieniężnej bezzwrotnej zaliczki na zakup zestawu
drukującego.

12. Klient pokrywa ze środków własnych cenę zakupu Urządzenia w ramach Promocji lub w leasingu –
wyłącznie z Santander Consumer Bank /BZ WBK/.
13. Oferta promocyjnych Urządzeń ważna jest do wyczerpania limitowanej ilości urządzeń, decyduje
termin wpływu bezzwrotnej zaliczki na konto Integart.
- Cenę urządzeń : HP L115, 115 P&C, 315, 315 P&C - określa cena sprzedaży §3.2
- Cenę urządzeń : HP L335, 335 P&C, L365 - określa cena sprzedaży §3.2
- Cenę urządzeń : HP L375, L560, L570 - określa cena sprzedaży §3.2
14. Warunki, które należy łącznie spełnić, aby skorzystać z Promocji:
a) Podpisany konfigurator sprzedaży urządzenia HP Latex
b) zawarcie umowy sprzedaży, tj. podpisanie „Zamówienia” 3-stronnego w przypadku Leasingu lub 2stronnego w przypadku zakupu z środków własnych,
c) zgoda, akceptacja i podpisanie OWS oraz OWSU,
d) przy wyborze finansowania przez leasing, zewnętrzne finansowanie transakcji zakupu przez firmę
leasingową: Santander Consumer Bank SA,
e) potwierdzenie wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 10% wartości brutto zamówienia / lub
wyższej w zależności od warunków finansowania wymaganych przez Santander Consumer Bank SA
w przypadku finansowania zewnętrznego.
f) brak jakichkolwiek zaległości i przeterminowanych zobowiązań Uczestnika względem Integart.
15. Wartość kupowanego w ramach Promocji urządzenia określa oferta dla poszczególnego Uczestnika,
stanowiąca jednocześnie załącznik do zamówienia (umowy sprzedaży).
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocja nie może być łączona z promocyjnym zakupem innych urządzeń, nie objętych
Regulaminem.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany wartości Vouchera na inne prezenty czy środki
pieniężne.
3. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego związanego
z otrzymaniem nagrody na zasadach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Uczestnik
otrzyma od Organizatora PIT 8C, po przekazaniu danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 2.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Wszystkie drukarki objęte są gwarancją Producenta (HP), oprogramowanie posiada gwarancję
odpowiednio Producenta danego oprogramowania.
7. Uczestnik przystępując do niniejszej Promocji oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje niniejszy
Regulamin, OWS, OWSU, Regulamin Promocji HP Latex on the move 2 wraz z umową dot.
używania, oraz nie wnosi do ich treści żadnych zastrzeżeń.
8. Organizator nie gwarantuje przyznania finansowania przez firmę leasingową: Santander Consumer
Bank SA.
9. Integaralną częścią Regulaminu są załączniki.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
10. Przyznana nagroda jest nagrodą dla podmiotu kupującego wybrane urządzenie w ramach Promocji.
11. Wielokrotność zakupu Urządzeń, określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnia Uczestnika do
odbioru dodatkowych wybranych Nagród, zgodnie z zasadami Promocji.
12. Uczestnik ponosi wyłączne ryzyko w zakresie decyzji dotyczącej przyznania finansowania.
13. 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.
14. W przypadku dostawy prezentu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Organizator udostępnia
zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na jego zlecenie.

Załącznik nr 1
WYKAZ PREZENTÓW DO WYKORZYSTANIA W PROMOCJI
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Przy zakupie urządzenia: HP L115, HP L115P&C, L315, L315 P&C prezent o wartości do
4500 PLN netto do wyboru 1 z 5 proponowanych:
Lp.
1
2
3
4
5

Prezent*
voucher 1000 EUR **
komplet tuszy + komplet głowic
carepack
IPad
Szkolenie Certyfikowany Inż. Druku

ZAMAWIAM:

Przy zakupie urządzenia: L335, L335 P&C, L365 - prezent o wartości do 5500 PLN netto do
wyboru 1 z 6 proponowanych:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Prezent*
voucher 1200 EUR **
komplet tuszy + komplet głowic
carepack
IPhone
Szkolenie Certyfikowany Inż. Druku
Oprogramowanie Caldera Visual RIP + stacja robocza

ZAMAWIAM:

Przy zakupie Urządzenia: L375, L560, L570 - prezent o wartości do 6500 PLN netto do
wyboru 1 z 7 proponowanych:
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Prezent*
ZAMAWIAM:
voucher 1500 EUR **
komplet tuszy + komplet głowic
carepack
MacBOOK
Szkolenie Certyfikowany Inż. Druku
Toyota HP Latex on the move na 6 m-cy - w programie HP Latex
on the move, którego warunki określa: Regulamin HP Latex on
the move 2 oraz umowa użytkowania, dostępne na stronie
www.hplatex.pl oraz www.integart.com.pl., z zastrzeżeniem, iż
miesiąc użytkowania samochodu ma wartość 1083,00 zł. netto
Szkolenie w HP, Barcelona

*Organizator ma obowiązek dostarczyć wybrane nagrody do 60 dni (za wyjątkiem szkolenia w Barcelonie, które mogą się odbyć do 12 miesięcy)
od daty podpisania protokołu odbioru instalacji urządzenia - zestawu drukującego.
**Voucher dotyczy wyłącznie jednorazowych zakupów obejmujących towary dostępne w ofercie w Integart (w cenie sprzedaży). Klient
zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych określić jakie towary wybiera. W przypadku nie dopełnienia tego warunku Organizator ma prawo
określić towary w imieniu Uczestnika.

Załącznik nr 2 – dane osobowe Uczestnika

…...................................................................
(miejscowość, data)

Dane osobowe:
Nazwisko i imiona
Imię ojca / matki
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
(z kodem pocztowym)
NIP

PESEL
URZĄD SKARBOWY

....................................................
(podpis Uczestnika)

