Regulamin Promocji „3 kroki do złotówki”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą “3 kroki do złotówki”, zwana dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest firma: LIFTS Łukasz Karczewski, zwany dalej Organizatorem.
3. Promocja obowiązuje na terytorium całej Polski.
4. W Promocji mogą wziąć udział:
4.1. klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 r. poz. 1145)
4.2. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz.U.2019 r. poz. 1292) tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki niebędące osobami
prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujące działalność
gospodarczą, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej w zakresie
wykonywania przez nich działalności gospodarczej - niebędący dotychczas klientami
Organizatora.
5. Promocją objęte są maszyny i urządzenia znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora, z
wyłączeniem ładowarek teleskopowych.
7. Zasady promocji:
a. promocja obejmuje klientów, którzy zawrą umowy od 1 lipca 2021 roku na wynajem maszyn
wg cen cennikowych na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych.
b. warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
•
•
•
•

posiadanie zweryfikowanego konta firmowego lub prywatnego na portalu Facebook,
wykonanie zdjęcia wynajętego podnośnika podczas pracy,
umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem promocji w terminie obowiązywania
umowy najmu,
podzielenie się opinią na temat współpracy z firmą Podnosniki.pl na google.com w
zależności od miejsca wynajęcia podnośnika:
o Bydgoszcz - Podnosniki.pl - Lifts Łukasz Karczewski, Toruńska 20, 86-005 Ciele - Szukaj w Google
o Poznań - http://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJlfeD3o0OA0cRNI1hWYgu3lI

c. w ramach promocji za każdy wynajem zgodny z pkt. a, i b przysługuje Wynajmującemu
kolejny dzień pracy podnośnika w cenie 1 zł netto, tj:
•
•
•
•

5 dni wynajmu + 1 dzień za 1 zł netto,
10 dni wynajmu + 2 dni za 2 zł netto,
15 dni wynajmu + 3 dni za 3 zł netto,
20 dni wynajmu + 4 dni za 4 zł netto.

8. Promocja obowiązuje w dniach: od 01 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
9. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Każdy uczestnik promocji wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie przez
Organizatora zamieszczonych zdjęć w komentarzach, w ramach działań marketingowych na
Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji.
11. Do wszystkich umów najmu zawartych z Organizatorem zastosowanie będą miały Ogólne Warunki
Umów Najmu załączone do umowy najmu.
12. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli w
wyniku weryfikacji dokonanej przez niego zaistnieją wątpliwości, co do rzetelności Uczestnika.
13. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
§ 2 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane w formie
pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej wynajem@podnosniki.pl.
2. Złożone reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator
opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
3. Administratorem danych osobowych przekazanych w toku procedury reklamacyjnej jest Organizator.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wnoszącego reklamację wyłącznie w celu jej
rozpatrzenia oraz udzielenia zwrotnej odpowiedzi.

