Regulamin Promocji „Strefa Niskich Cen”
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
W Strefie Niskich Cen oferujemy produkty tanio i od ręki!
W tej internetowej ofercie zamówisz produkty bez wychodzenia z biura!

§1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Promocji „Strefy Niskich Cen” (dalej: Promocja) jest P.P.H. WObit E.K.J.
Ober s.c., podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z siedzibą w miejscowości Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy, NIP 7831661475,
Regon: 301507140.
2. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art.2 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 29
lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27 ze zm.) i nie
podlega regułom zawartym w cyt. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.
3. Celem Promocji jest popularyzacja marki Organizatora Promocji, jego znaku firmowego
oraz rozpropagowanie produktów objętych Promocją i zwiększenie przez to ich sprzedaży.
4. Promocja organizowana jest na zasadach podanych w dalszej części Regulaminu, na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Promocja obejmuje tylko wybrane produkty Organizatora Promocji. Produkty objęte
Promocją znajdują się na stronie internetowej: www.wobit.com.pl/snc (dalej: strona
internetowa Promocji).
6. Przy zakupie produktów objętych Promocją, Uczestnik Promocji otrzyma produkty
w niższej cenie określonej przy wystawionym na stronie internetowej Promocji produkcie.
Aby złożyć zamówienie w ramach Promocji, wszelkie należności wobec Organizatora
Promocji powinny być uregulowane.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i obniżkami cen
stosowanymi przez Organizatora Promocji.

§2. Czas trwania Promocji

Promocja trwa do czasu wyczerpania produktów objętych Promocją lub do odwołania.

§3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji są osoby, które złożyły w okresie trwania Promocji zamówienie
na produkty znajdujące się na stronie internetowej Promocji, a w szczególności:
a) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która
zawarła umowę zakupu produktów z Organizatorem Promocji,
b) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) Klient Profesjonalny – Klient nie będący Konsumentem.
2. Uczestnicy Promocji mogą, ale nie muszą, dokonać rejestracji na stronie internetowej
Promocji. Mogą również złożyć zamówienie drogą e-mailową, powołując się na Promocję,
wysyłając zamówienie na adres: wobit@wobit.com.pl.
3. W celu zakończenia procesu zamawiania Uczestnik Promocji jest zobowiązany do
podania swoich danych teleadresowych oraz informacji niezbędnych do wystawienia
faktury VAT tj.: pełna nazwa firmy wg. dokumentów rejestracyjnych podmiotu
zamawiającego, pełen adres, numer NIP (Klient profesjonalny).
4. Jeżeli Uczestnik Promocji posiada już konto w którymkolwiek serwisie internetowym
Organizatora Promocji, wystarczy zalogować się używając dotychczasowego loginu
i hasła, a niezbędne informacje zostaną wczytane automatycznie.
5. Wybór opcji "Zarejestruj się" lub "Załóż konto" na stronie internetowej Promocji
spowoduje zapisanie danych Uczestnika Promocji w bazie danych i w przypadku
ponownych zamówień wystarczy zalogowanie do systemu.

6. Otrzymywanie Newslettera dotyczy Uczestników Promocji, którzy przy składaniu
zamówienia wybrali opcję "Zarejestruj się" lub "Załóż konto".
7. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest
obowiązkowe.

§4. Składanie zamówień

1. Produkty objęte Promocją posiadają cenę netto i brutto, podaną w polskich złotych.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Koszty wysyłki kurierskiej są następujące:
a) koszt paczki o wadze:
- do 10 kg – 29,52 zł brutto,
- powyżej 10 kg (maks. do 31 kg) – 38,13 zł brutto;
b) dodatkowy koszt przesyłki przy opcji za pobraniem:
- wartość zamówienia do 500,00 zł brutto – 13,53 zł brutto,
- wartość zamówienia od 500,00 zł brutto do 2000,00 zł brutto – 23,37 zł brutto,
- wartość zamówienia od 2000,00 zł brutto do 5000,00 zł brutto – 1% kwoty brutto
pobrania.
W przypadku opcji za pobraniem każda paczka jest ubezpieczona. Przy wartości
zamówienia powyżej 5000 zł nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.
3. Klient ma możliwość odbioru osobistego (Dęborzyce 16, gm. Pniewy).
4. W momencie wystawienia potwierdzenia, przez Organizatora Promocji, złożenia
zamówienia przez Uczestnika Promocji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy
Organizatorem Promocji a Uczestnikiem Promocji. Przedmiotem Umowy jest towar
wymieniony w zamówieniu. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na
rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przedpłaty
przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”. Przedpłaty należy dokonać na podstawie
otrzymanej faktury proforma od Organizatora Promocji.
6. Każdy produkt oferowany w ramach Promocji pochodzi z legalnego źródła i jest
fabrycznie nowy.
7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

§5. Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Uczestnika Promocji.
Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze.
3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas
dostawy.
4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do
wyczerpania się produktów objętych Promocją.
5. Koszty przesyłki pokrywa Uczestnik Promocji. Wysokość opłat uzależniona jest od wagi
przesyłki, sposobu płatności oraz wartości zamówienia (w przypadku opcji za pobraniem)
– o których mowa w § 4 ust.2 niniejszego Regulaminu.

§6. Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Dany dokument dołączany jest do
zakupionego produktu.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub
w formie przedpłaty przelewem na konto bankowe Organizatora.
3. Numer konta Organizatora Promocji: Alior Bank S.A. - 54 2490 0005 0000 4530
2258 4881.

§7. Reklamacje i zwroty

1. Towar zakupiony na Promocji podlega reklamacji na zasadach określonych
w regulaminie pn.: „Regulamin reklamacji oraz doręczania przesyłek zawierających
zakupione towary P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.” znajdującym się w siedzibie oraz na
głównej stronie internetowej Organizatora Promocji:
http://www.wobit.com.pl/download/formularz-reklamacji.pdf oraz na stronie internetowej
Promocji.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz
zwrócić towar będący w stałej ofercie handlowej Organizatora Promocji bez podawania
przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru pod warunkiem
odesłania na swój koszt na adres Organizatora Promocji- we wcześniej uzgodnionym z
Biurem Obsługi Klienta terminie - nieużywanych towarów w opakowaniu oryginalnym lub
zastępczym zapewniającym zbliżoną ochronę towaru do oryginalnego opakowania.
Uprawnienie powyższe nie dotyczy również towarów, których cena jest wprost
uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, towarów będących rzeczami określonymi
co do tożsamości lub których właściwości (np. rodzaj, model, kolor) zostały określone
przez Klienta. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać pisemnie lub e-mailem.
W przypadku opisanym w powyżej, w niniejszym ustępie, Organizator Promocji zwróci
na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę za towar oraz koszt przesyłki do
klienta w ciągu 14 dni.

§8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Wraz z wysłaniem zamówienia oraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnik
Promocji wyraża zgodę, aby Organizator Promocji przetwarzał jego dane osobowe
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi.
2. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości
finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Uczestnik Promocji
ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także
usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na
adres e-mail Organizatora Promocji: wobit@wobit.com.pl.

§9. Postanowienia końcowe

1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie
sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe (w tym kurierskie) lub za działalność osób
trzecich.
2. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony
internetowej Promocji, wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu
i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez sąd z siedzibą właściwości
miejscowej pozywanego.
5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Uczestników Promocji nie będą
miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.
6. Oferta handlowa ważna jest tylko na terenie Polski.
Data opublikowania Regulaminu 08.01.2015 r.

