
 

 

 Regulamin Promocji cenowej Plus Vision 

 

§ 1 Organizator  

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka ViDiS S.A. z siedzibą przy ul. Logistycznej 4, 

Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, NIP: 899-25-22-420, 

REGON: 93303868, której kapitał zakładowy wynosi 266 340,25 zł (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

 

§ 2 Warunki Promocji 

2. Promocja cenowa Plus Vision (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się w dniu 11.03.2019 

i trwa do 31.03.2019 lub do wyczerpania zapasów z możliwością wydłużenia okresu jej 

obowiązywania.  

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Celem Promocji jest wzrost udziału w sprzedaży produktów Plus Vision na rynku polskim.       

 

 

§ 3 Przedmiot Promocji 

1. Promocją objęty jest następujący produkt marki Plus Vision znajdujący się w regularnym 

cenniku ViDiS S.A.: 

a. Tablica kopiująca Plus Vison N-20S 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja skierowana jest do Partnerów Handlowych ViDiS S.A. zwanych dalej 

„Uczestnikiem” 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia na produkt 

wymienione  w § 3 punkt 1  niniejszego Regulaminu w okresie trwania Promocji. 

3. Zamówienia należy składać na adres e-mailowy Opiekuna Handlowego lub za 
pośrednictwem platformy B2B.  

4. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje 

się do przestrzegania jego postanowień. 

 

 

 



 

 

§ 5 Zasady rozliczenia Promocji 

Jeżeli Uczestnik dokona zakupu tablicy Plus Vison N-20S otrzyma ją w obniżonej cenie dealerskiej 

5100 PLN lub niższej, zgodnie z rabatami i upustami wynikającymi z polityki handlowej firmy ViDiS 

S.A. 

 

§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z rozliczeniem Promocji mogą być zgłaszane na adres: ViDiS S.A. ul. 

Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce oraz na adres elektroniczny 

Opiekuna Handlowego w terminie do dnia 15.04.2019 

2. Treść reklamacji powinna zawierać dane Uczestnika, adres e-mail oraz numer telefonu, a 

także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i określenie 

żądania. 

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia 

reklamacji.  

 

§ 7 Dane uczestników 

Administratorem danych osobowych jest spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach 

Wrocławskich przy ul. Logistycznej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 899-25-22-420, REGON: 93303868, której kapitał zakładowy wynosi 266 340,25 zł. 

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 

1182 ze zm.) w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

Promocji, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody, jak 

również w celu rozliczeń podatkowych oraz reklamacji.  

Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego 

obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy mają 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 



 

 

2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych 

oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z 

uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Promocji. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany liczby 

nagród, skrócenia lub przedłużenia Programu. Informacja o zmianach będzie wysłana 

drogą elektroniczną do Uczestnika, jeżeli będzie to konieczne i uzasadnione przebiegiem 

Programu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika 

przed datą jej ogłoszenia. 

 
 


