REGULAMIN PROMOCJI
„4 lata gwarancji na głowice”
§1 DEFINICJE
1. Sprzedaż Premiowa oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Organizatora, dotyczącą udzielenia
4 letniej gwarancji na głowice, prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zwaną
też dalej Promocją „4 lata gwarancji na głowice” lub 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: 913-16-16-456, zwanym też
dalej Integart.
3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej.
4. Urządzenie oznacza oferowane do sprzedaży przez Integart: urządzenie drukujące/zestaw drukujący HP,
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 każdy towar/produkt oferowany 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.
§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
przyczyny.
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 stronach www.integart.com.pl, www.hplatex.pl oraz u Przedstawicieli
Handlowych Integart.
§3 ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Sprzedaż Premiowa obowiązuje w terminie 01.08.2019 – 30.09.2019r. r., co oznacza, iż dotyczy tylko
ofert z konfiguratorem, podpisanych przez Uczestnika i Organizatora w tym okresie.
2. Urządzenia objęte Promocją to poniższe urządzenia drukujące firmy HP dostępne w ofercie Integart:
model

list Price

HP Latex 335

€

16 896,00

HP Latex 365

€

26 391,00

HP Latex 375

€

33 790,00

3. Organizator określa cenę netto urządzeń w Promocji - ceną sprzedaży.
4. Ceny urządzeń objętych promocją, wszelkich towarów uwzględnionych w promocji oraz wartość głowic
podane w Euro, przeliczane będą na PLN, na dzień poprzedzający wystawienie faktury, po aktualnym kursie
NBP.
5. Wartość kupowanego w ramach Promocji urządzenia określa oferta dla poszczególnego Uczestnika,
stanowiąca jednocześnie załącznik do zamówienia (umowy sprzedaży).
6. Warunki, które należy łącznie spełnić, aby móc skorzystać z Promocji:
a) podpisanie konfiguratora sprzedaży urządzenia HP,
b) zamknięcie sprzedaży wraz z instalacją urządzenia do 30.09.2019r. lub wpłata do tego dnia bezzwrotnej
zaliczki (min. 10 %) oraz podpisania zamówienia i zamknięcie transakcji max do 31.10.2019r.

c) finansowanie własne lub poprzez instytucje finansowe współpracujące z Integart tj. SANTANDER Leasing lub
PKO BP Leasing lub Grenke Leasing.
d) zgoda, akceptacja i podpisanie OWS oraz OWSU,
e) potwierdzenie wpłaty bezzwrotnej zaliczki w uzgodnionym terminie w wysokości 10% wartości brutto
zamówienia / lub wyższej w zależności od warunków finansowania
f) brak jakichkolwiek zaległości i przeterminowanych zobowiązań Uczestnika względem Integart.
7. Integart, pod warunkiem zakupu w okresie trwania Promocji przez Klienta wybranego urządzenia
drukującego, określonego w ust. 2 §3 Regulaminu, udziela 4 letniej gwarancji na głowice na zasadach
określonych w niniejszym §4 Regulaminu.
§4 ZASADY GWARANCJI NA GŁOWICE
1. Klient w ramach gwarancji na głowice, objętej niniejszą Promocją, otrzymuje do dyspozycji pulę
gwarantowanych - 24 szt. głowic drukujących, które będą wydawane w następujący sposób:
•

2 komplety (12 sztuk) przy dostawie urządzenia oraz

•

12 sztuk, które będą wysyłane klientowi sukcesywnie, w ciągu 48 miesięcy od daty zakupu, po

wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
2. Nazwy i Symbole głowic, które podlegają wymianom gwarancyjnym:
CZ677A HP 831 Cyan/Black Latex Printhead
CZ678A HP 831 Yellow/Magenta Latex Printhead
CZ679A HP 831 Light Magenta/Light Cyan Latex Printhead
CZ680A HP 831 Latex Optimizer Printhead
3.W skład jednego kompletu głowic wchodzą:
CZ677A HP 831 Cyan/Black Latex Printhead – 2 sztuki
CZ678A HP 831 Yellow/Magenta Latex Printhead – 2 sztuki
CZ679A HP 831 Light Magenta/Light Cyan Latex Printhead – 1 sztuka
CZ680A HP 831 Latex Optimizer Printhead – 1 sztuka
4. Zasady realizacji gwarancji, dla otrzymanych w ramach promocji materiałów/głowic
a) w przypadku chęci skorzystania z głowic z puli klienta zostanie wysłane zgłoszenie/zamówienie na
wysłanie określonych głowic dostępnych z puli, na adres: benedyktowicz@integart.com.pl
b) klient jest zobowiązany do zwrotnego odesłania reklamowanej głowicy max 1 tydzień po tym jak Integart
dostarczy do danego zgłoszenia nową głowicę,
c) klient wysyłając zgłoszenie reklamacyjne zobowiązany jest do wysłania dokumentu ServicePlot.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocja nie może być łączona z promocyjnym zakupem innych urządzeń, nie objętych
Regulaminem, ani innymi Promocjami.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany materiałów otrzymywanych w ramach Promocji/ gwarancji
na głowice, na inne towary, prezenty czy środki pieniężne.
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/urządzenia 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, jak również warunki reklamacyjne Materiałów Eksploatacyjnych, dostępne na
stronie www.integart.com.pl.
8. Organizator nie gwarantuje przyznania finansowania przez firmy leasingowe, z którymi współpracuje.
9. Integralną częścią Regulaminu są załączniki.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
10. Wielokrotność zakupu Urządzeń, określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnia Uczestnika do
odbioru dodatkowych wybranych Nagród, zgodnie z zasadami Promocji.
11. Uczestnik ponosi wyłączne ryzyko w zakresie decyzji dotyczącej przyznania finansowania.
12. 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.
W przypadku dostawy prezentu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Organizator udostępnia zebrane
dane osobowe Uczestnika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego
zlecenie.

