
REGULAMIN PROMOCJI
 

“Stollar Smoovio”  

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
 

1. Regulamin, określa warunki  na jakich prowadzona jest promocja pod nazwą “Stollar
Smoovio”, dalej jako Promocja.

2. Promocja jest organizowana w celu promowania systemu Stollar Smoovio. 
3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Unii Europejskiej. 

4. Okres Promocji - okres wskazany w §4, w którym prowadzona jest Promocja. 
5. Uczestnik Promocji – uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna,

która nabywa Produkt  jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
0,

§ 2.  Organizator promocji

Promocja „Stollar Smoovio”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez 
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna, z siedzibą ul. Północna 50A, 16-400
w Suwałkach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000373250, 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 844-233-87-92

. 
§ 3. Produkt

Promocją objęte są następujące produkty: 
 Systemy tarasowe przesuwne Stollar Smoovio, zwaną dalej: Produkt. 

 
§ 4. Czas trwania promocji

Promocja trwa od dnia 01.10.2020 do dnia 31.12.2020 roku i jest to ostatni dzień, w 
którym Uczestnik Promocji po spełnieniu warunków, może uzyskać prawo do otrzymania 
Nagrody, o której mowa w  § 6 pkt. 1

  

§ 5. Zasady uczestnictwa

1. Jeden uczestnik może otrzymać  w ramach Sprzedaży premiowej jedną nagrodę do
jednego zamówienia zawierającego system Stollar Smoovio

2. Aby wziąć udział w promocji należy:  
a) Zakupić ( zamówić i opłacić u partnera handlowego ) jednorazowo ( w ramach

jednego zamówienia ) okna z systemem Stollar Smoovio; 
 

§ 6. Nagrody w Promocji



1. Nagrodami w Promocji  są myjki KARCHER WV 5 Premium Non Stop. Wartość 
jednostkowa nagrody na dzień 01.10.2020 wynosi ok 382,01 złotych.  

2. Przekazanie Nagrody Uczestnikowi Promocji nastąpi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (dalej jako Ustawa). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy wolne od podatku są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli ich

jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł.  
3. Wydanie Nagrody nastąpi wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom Promocji spełniającym warunki, o których

mowa w  § 5 przy odbiorze Produktu w punkcie sprzedaży lub za pośrednictwem
kuriera UPS pod adres wskazany przez Uczestnika Promocji, na koszt Organizatora

lub bezpośrednio z dostawą zamówienia zawierającego system Stollar Smoovio. 
5. Organizator podejmie jedną próbę doręczenia przyznanej danemu Uczestnikowi

Nagrody. 
6. Nieodebrane Nagrody, pod wskazanym przez Uczestnika adresem, zostaną

zdeponowane przez Organizatora w siedzibie Organizatora, skąd nagrodzeni
uczestnicy będą mogli je odebrać do chwili przedawnienia przysługujących im z tego

tytułu roszczeń. 
 

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące organizowanej Promocji powinny zostać złożone nie później 
niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji oraz powinny zawierać 
imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dane teleadresowe. 

2. Wszelkie reklamacje uprzejmie prosimy kierować na adres Organizatora: 
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A / nr tel.: +48 87 562 69 69 / e-mail: 
promocja@stollar.pl

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 
zgłoszenia. 

§ 8. Postanowienia końcowe
 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.stollar.pl
2. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że:  

a) Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator, tj. STOLLAR
Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna, z siedzibą ul. Północna 50A, 16-400 w

Suwałkach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000373250,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 844-233-87-92; 

b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w
celu przeprowadzenia Promocji,  w tym  doręczenia nagrody oraz rozpatrzenia zgłoszenia

reklamacyjnego; przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie jedynie dane
osobowe zawarte w bazie danych organizatora

c) Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia;  
d) udostępnienie jego danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji;  

e) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.


