Regulamin promocji
"Iphone gratis”
§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji jest „Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000521447, NIP:
778-112-66-32 (zwana dalej „Organizatorem”).
§2 DEFINICJE
1. Promocja „Iphone gratis”: zwana dalej „Promocją” jest zorganizowanym przez
Organizatora systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników, na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem,
2. Regulamin Promocji: niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), który
definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Promocji. Treść
regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gronowko.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
3. Uczestnik Promocji: zwany dalej „Uczestnikiem” - pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu Działki i
która wzięła udział w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Nagroda: aparat telefoniczny Iphone 7, 32GB koloru czarnego.
5. Działka – nieruchomość gruntowa (działka budowlana), zlokalizowana w powiecie
poznańskim, Gminie Kostrzyn, w miejscowości Gronowko, dostępna w wykazie
prowadzonym przez Organizatora na stronie www.gronowko.pl
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Promocji „Iphone gratis”.
2. Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter
jawny i otwarty dla wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki określone w
Regulaminie.
3. Warunki uczestnictwa w Promocji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin.
W trakcie trwania Promocji, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.gronowko.pl.
4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Uczestnik – przystępując do Promocji – akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu Promocji. Organizator informuje, że jest administratorem danych
osobowych przetwarzanych w celu Promocji. Podanie danych osobowych
wymaganych Regulaminem promocji jest dobrowolne, a osoba której podane dane
osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są
nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich
przetwarzania. W związku z realizacją Promocji przez Organizator przetwarza
następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania , PESEL, adres e-mail,
numer NIP. Na podstawie niniejszego Regulaminu promocji dane osobowe

Uczestników będą przetwarzane w okresie Promocji i w okresie 4 (czterech)
miesięcy od jej zakończenia, tylko w celu przystąpienia do niej, wykonania praw i
obowiązków związanych z Promocją, a także w celu archiwizacyjnym.
6. Przez przystąpienie do Promocji rozumie się wyrażenie takiej woli przez Uczestnika
dokonanej poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści : [Akceptuję Regulamin
Promocji „Iphone gratis”] wskazując jednocześnie w treści tejże wiadomości dane
osobowe, o których mowa w ust. 5 powyżej na adres e-mail: dzialki@gronowko.pl,
co będzie równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych.
7. Po zawarciu umowy przeniesienia własności Działki zawartej w formie aktu
notarialnego, Uczestnik zobligowany będzie do podania (w protokole odbioru, w
przypadku odbioru osobistego Nagrody albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres dzialki@gronowko.pl w przypadku wyboru wysyłkowej metody doręczenia
Nagrody do Uczestnika) nr NIP oraz właściwego dla Uczestnika Urzędu Skarbowego
dla odprowadzenia podatku dochodowego. Podanie powyższych danych osobowych
jest warunkiem koniecznym do wydania Uczestnikowi Nagrody. W przypadku nie
podania lub nie uzupełnienia powyższych danych osobowych przez Uczestnika w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności
Działki, poczytane to zostanie za rezygnację przez Uczestnika z Nagrody i uprawnia
Organizatora do swobodnego dysponowania Nagrodą.

§4 UDZIAŁ W PROMOCJI
1. Z Promocji skorzystać mogą osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników
Organizatora i osób stale współpracujących z Organizatorem.
2. Uczestnikiem Promocji może być tylko osoba fizyczna, spełniająca wszystkie
warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
3. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i
przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora
naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia z Promocji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
4. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że
spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
5. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest zakup Działki objętej Promocją, których
wykaz dostępny jest na stronie www.gronowko.pl , zgodnie z zasadami opisanymi w
§6.
6. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.
§5 CZAS PROMOCJI
1. Promocja jest organizowana i przeprowadzana w terminie od dnia 14.09.2016 roku
do wyprzedania wszystkich dostępnych Działek w ramach Promocji ale nie dłużej
niż do 15.10.2016 r.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia
Promocji w każdej chwili.

§6 ZASADY REALIZACJI PROMOCJI
1. Promocją objęte są wszystkie Działki dostępne aktualnie w sprzedaży na stronie
internetowej www.gronowko.pl.
2. Uczestnik, który w okresie Promocji zawrze przedwstępna umowę sprzedaży Działki
budowlanej dostępnej w wykazie na stronie www.gronowko.pl i zawrze w przeciągu
kolejnych 30 dni ostateczny akt notarialny – umowę przeniesienia własności
Działki,otrzyma gratis 1 sztukę aparatu telefonicznego Iphone 7, 32GB kolor czarny
w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi przez Uczestnika w formie
elektronicznej na podany przez Organizatora adres e-mail – tj. dzialki@gronowko.pl
danych, o których mowa w § 3 ust. 7 powyżej, przy czym dane te Uczestnik
zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w sposób opisany powyżej w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności Działki w formie
aktu notarialnego.
3. Uczestnik Promocji otrzymuje nie więcej niż jedną sztukę aparatu telefonicznego
Iphone 7, 32 GB kolor czarny do każdego aktu przeniesienia własności Działki.
4. Promocja dotyczy tylko okresu zawartego w §5 niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik może odmówić przyjęcia nagrody ze względu na brak zainteresowania
tematyką.
6. W związku z okolicznością, iż Nagroda objęta jest gwarancją producenta,
odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści
gwarancji (gwarant). Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagrody powstałe z
winy jego producenta lub/i importera.
§7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników.
2. Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników należy składać w formie pisemnej
przesłanej listem poleconym na adres:
“Czerwona Torebka spóła akcyjna” sp.k.
ul. Taczaka 13
61-819 Poznań
z dopiskiem: „Iphone gratis”
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty
wystąpienia nieprawidłowości,
b. dane kontaktowe składającego reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w
formie pisemnej.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzje Organizatora rozstrzygające
reklamacje są ostateczne i wiążące dla Uczestnika.
6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w

siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7. Uczestnik, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§8 PODATKI
1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od
wartości Nagrody, to do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody,
stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz
pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10%
zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz.361 ze zm.).
2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie
Organizator.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia jednostronnych zmian do
Regulaminu Promocji, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu
Promocji w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia
okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich
zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę,
trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub wydarzenia, za które
strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie
jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji.
2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gronowko.pl.
3. Niniejszy Regulamin, jak i Promocja „Iphone gratis” podlegają prawu polskiemu i
wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin obowiązuje od 14 września 2016 roku.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

