
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
“Dołącz do najlepszych – rozwiń swój potencjał z marką 3M”               

                                   

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.
3. Sprzedaż Premiowa będzie prowadzona od dnia 03.09.2018r. do dnia 30.11.2018r. 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 nu-
merem 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 fotowe) , 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:
a) folie do zmiany koloru auta 3M Wrap Film seria 1080 i 1380
b) folie do przyciemniania szyb seria 3M Black Shade oraz FX-ST
c) folie do druku wielkoformatowego 3M 

2. Wartość zakupionych materiałów uprawniająca Uczestnika do otrzymania vouchera na 
wybrane szkolenie to kwota 10 000 PLN neto do zrealizowania w okresie trwania promocji, 
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zrealizowanie zasad zakupu produktów na warunkach określonych w pkt. 2, uprawnia 
Uczestnika do ubiegania się o nagrodę w postaci Vouchera na dwudniowe szkolenia w  
„Advanced Car Wrap Training” 

http://www.integart.com.pl/


4. Szkolenie prowadzone jest przez Rafała Żmudę w The Wrap Center Tarnów.
5. Voucher jest nagrodą dla jednej osoby Uczestnika, bądź osoby wskazanej przez Uczestnika.
6. Wielokrotność zakupu produktów określonych w pkt.2, nie uprawnia uczestnika do odbioru 

dodatkowych Voucherów.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub 

gotówkę.
8. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu  Uczestnikowi, który spełni 

podane zasady i warunki regulaminu Sprzedaży Premiowej.

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 
Vouchera.

2. Wyniki udziału w Sprzedaży premiowej zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w terminie
do 05.12.2018

3. Nagrody – Vouchery zostaną przekazane uprawnionym Uczestnikom Sprzedaży Premiowej 
bezpośrednio przez Organizatora w terminie do dnia 10.12.2018 w formie elektronicznej na 
wskazany adres mailowy.

4. Podstawą wydania Nagrody Uczestnikowi jest przekazanie na adres kadry@integart.com.pl 
wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego Regulaminu do dnia 10.12.2018

5. Każda otrzymana przez Uczestnika Nagroda podlega opodatkowaniu i powinna zostać 
rozliczona przez Uczestnika we własnym zakresie.  Zgodnie z przepisami podatkowymi, 
Uczestnik otrzyma od Organizatora PIT 8C, po przekazaniu danych osobowych zgodnie z 
Załącznikiem nr 3.

6. Termin szkolenia Uczestnika Sprzedaży Premiowej zostanie wskazany na Voucherze, nie 
mniej jednak będzie termin w okresie 17-21.12.2018

7. Wskazany termin szkolenia na Vocherze ma charakter niezmienny.
8. Koszt dojazdu i noclegu pokrywa Uczestnik Sprzedaży Premiowej.
9. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie swojej osoby w trakcie 

trwania szkolenia, jak również powielania i zwielokrotniania na różnych nośnikach (w tym na 
papierze, nośnikach cyfrowych) oraz publikowania w mediach oraz w formie reklam, w tym w
katalogu produktowym Organizatora.

REKLAMACJE

1. Reklamacja dotycząca Sprzedaży Premiowej może być zgłaszana wyłącznie pisemnie, nie 
później niż do dnia 10.12 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres 
Organizatora. Reklamacja złożona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona.

2. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i 
dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji. 

3. 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.

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

mailto:kadry@integart.com.pl


5. 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. 

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

7.  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 htp://www.integart.com.pl/
3. W kwestach 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.



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 Warszawa-Piaseczno
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice                  ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
tel.+ 48 32 209 59 19                                                   tel. + 48 22 757 41 41
katowice@integart.com.pl                                         piaseczno@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 Poznań- Krzesiny
ul. Abrahama 7, 80-307 Gdańsk                              ul.Tarnowska 10C, 61-323 Krzesiny
(wjazd od. ul. Wita Stwosza, budynek PZM-ot)    tel. +48 61 843 91 55 
tel./fax +48 58 554 15 24  poznan2@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



 Załącznik nr 2 -Grupa produktowa materiałów 3M oraz wartość ich zakupów w okresie trwania 
sprzedaży premiowej uprawniająca Uczestnika do odebrania gwarantowanej nagrody

Produkt
Wartość zakupu  neto w PLN/

w okresie trwania promocji

a) folie do zmiany koloru auta 3M Wrap Film seria 1080 

b) folie do przyciemniania szyb seria 3M Black Shade oraz FX-ST

c) folie do druku wielkoformatowego 3M 

10 000 PLN



Załącznik nr 3 – dane osobowe Uczestnika 

  …...................................................................

(miejscowość, data)           

Dane osobowe:

Nazwisko i imiona ….................................................................................................................................

Imię ojca / matki …...................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ….......................................................................................................................

Miejsce zamieszkania (z kodem) …............................................................................................................

…................................................................................................................................................................

NIP ….................................................................................

PESEL …..............................................................................

Urząd Skarbowy ….....................................................................................................................................

    

…....................................................

(podpis Uczestnika)

 


