
REGULAMIN PROMOCJI 

„Odkryj NOVEEN - Wiosenne pomnażanie” 

 

1. DEFINICJE 

 

Regulamin  niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w 

Promocji.  

Promocja  niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „Odkryj NOVEEN - Wiosenne pomnażanie” 

organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punktach Sprzedaży jest 

formą sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1509 z późn. zm.), która po spełnieniu wszystkich warunków z pkt 3.1. Regulaminu, 

uprawnia do uzyskania Nagrody (określonej w pkt 5. Regulaminu) w ramach 

dostępnej puli Nagród. Promocja jest skierowana do osób, które na zasadach 

określonych w Regulaminie dokonają zakupu Produktu Promocyjnego oraz zgłoszą 

swój udział w Promocji.  

Organizator  COMTEL Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku, 

adres: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564465, dla której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8691585325, REGON: 850515140. 

Uczestnik  osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która zakupiła 

Produkt Promocyjny w Terminie Zakup Produktu Promocyjnego, zapoznała się z 

treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała zgłoszenia udziału w 

Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.  

Produkty Promocyjne  wskazane produkty marki NOVEEN będące fabrycznie nowymi, nieużywanymi 

produktami, zakupionymi w Punktach Sprzedaży, wskazane w punkcie 4. niniejszego 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy Produktów 

Promocyjnych w trakcie trwania Promocji.  

Punkt Sprzedaży  sklepy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące sprzedaż 

detaliczną Produktów Promocyjnych, w tym również sklepy internetowe.  

Nagroda  produkt marki NOVEEN, fabrycznie nowy, nieużywany elektryczny podgrzewacz na 

żywność typu Lunch Box model NOVEEN LB310 lub LB320 lub LB330 (różnica koloru) 

wysyłany za darmo Uczestnikowi Promocji po spełnieniu wszystkich warunków 

Promocji określonych w punkcie 5. niniejszego Regulaminu. Kolory/modele urządzeń 

wysyłane są losowo. 

Czas Trwania Promocji termin od 1 marca 2019 (godz. 00:01) do 31 maja 2019 (godz. 23:59). 

Wcześniejsze Zakończenie Promocji – termin zakończenia promocji przed Czasem Trwania Promocji zgodnie 

z pkt 2.2 Regulaminu. 

Termin Zgłoszenia  termin, w którym należy dokonać Zgłoszenia zakupu Produktu Promocyjnego, 

trwający od 1 marca 2019 (godz. 00:01) do 15 czerwca 2019 (godz. 23:59). 



Zgłoszenie  dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Promocji, w tym dopełnienie 

wszystkich warunków określonych w pkt 3.1. Regulaminu. 

Dowód Zakupu Produktów Promocyjnych - paragon fiskalny lub faktura VAT za zakup Pierwszego Produktu 

Promocyjnego oraz Drugiego Produktu Promocyjnego zawierający nazwę modeli, 

wystawiony na osobę fizyczną. 

Strona Internetowa Promocji – strona internetowa pod adresem: www.NOVEEN.pl/promocje  

RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

2.1 Czas trwania Promocji to termin od 1 marca 2019 roku od godz. 00:01 do 31 maja 2019 roku, godz. 

23:59. 

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do Wcześniejszego Zakończenia Promocji z uwagi na ograniczoną 

pulę Nagród. Zaznacza się jednak, że wszystkim Uczestnikom, którzy dokonają zakupu w terminie do 3 

(trzech) dni od dnia Wcześniejszego Zakończenia Promocji, i jednocześnie dokonają Zgłoszenia w 

Terminie Zgłoszenia, przysługuję prawo do otrzymania Nagrody.  

 

3. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

3.1 Warunkami, które muszą być spełnione przez Uczestnika łącznie, a które uprawniają do udziału w 

Promocji i przyznania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu są: 

(1) dokonanie przez Uczestnika zakupu dwóch dowolnych Produktów Promocyjnych w Punkcie 

Sprzedaży w okresie wskazanym w pkt 2.1 Regulaminu;  

(2) wykonanie zdjęcia jednego z zakupionych Produktów Promocyjnych podczas użytkowania; 

(3) Udostepnienie zdjęcia w komentarzu do wpisu „Odkryj NOVEEN - Wiosenne pomnażanie” na 

fanpage NOVEEN – www.facebook.com/NOVEENpl;  

(4) przesłanie zdjęcia Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych oraz adresu do wysyłki Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku (Organizator zainicjuje kontakt po 

publikacji zdjęcie w komentarzu);  

(5) zapoznanie się z treścią Regulaminu Promocji i akceptacją jego treści; 

(6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Promocji i 

przekazania Nagrody.  

3.2 Zakupu dwóch Produktów Promocyjnych należy dokonać w terminie od 1 marca 2019 roku od godz. 

00:01 do 31 maja 2019 roku, godz. 23:59. Terminem zakupu jest data zakupu znajdująca się na 

Dowodzie Zakupu Produktu Promocyjnego.   

3.3 Aby spełnić warunki Promocji należy dokonać zakupu dwóch dowolnych (dopuszcza się zakup dwóch 

takich samych modeli) Produktów Promocyjnych.  

3.4 W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące 

zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące 

http://www.facebook.com/noveenpl


zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (na dowodzie zakupu nie może znajdować 

się NIP nabywcy).  

3.5 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  

3.6 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego 

dowolną ilość razy. Jeden Dowód Zakupu Produktu Promocyjnego może zostać wykorzystany w 

Promocji tylko jeden raz.  

3.7 Zgłoszenia Produktu Promocyjnego należy dokonać w terminie od 1 marca 2019 roku od godz. 00:01 

do 15 czerwca 2019 roku, godz. 23:59. O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia 

decyduje odpowiednio data przesłania wiadomości z Dowodem Zakupu za pośrednictwem wiadomości 

prywatnej Facebooka.  

3.8 Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia polega na kompletnym podaniu wszystkich wskazanych w nim 

danych oraz załączeniu czytelnego skanu/zdjęcia/kopii Dowodu/Dowodów zakupu Produktu 

Promocyjnego.  

3.9 Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez  

Organizatora.  

3.10 W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu, które mogą być uzupełnione lub w razie 

powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości Zgłoszenia, w tym do prawa Uczestnika do 

uczestnictwa w Promocji, Organizator podejmuje działania umożliwiające uzupełnienie braków 

Zgłoszenia lub udzielenie wyjaśnień, lub przekazanie dodatkowych, niezbędnych informacji, 

kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego w Zgłoszeniu adres e‐mail.  

 

 

4. PRODUKTY PROMOCYJNE OBJĘTE PROMOCJĄ 

 

4.1 Lista Produktów Promocyjnych uprawniających do uczestnictwa w Promocji: 

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB1000 X-LINE 

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB1100 X-LINE White 

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB2000 X-LINE Black  

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB2100 X-LINE White  

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB550 Green 

 Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB560 Red 

 Czajnik elektryczny NOVEEN EK1401 1,0l Inox 

 Czajnik elektryczny NOVEEN EK1405 1,7l Inox 

 Czajnik elektryczny z regulacją temperatury NOVEEN EK1501 1,7l Inox 

 Czajnik elektryczny NOVEEN EK2101 1,7l X-LINE 

 Termowentylator ceramiczny NOVEEN  PTC05  

 Termowentylator ceramiczny NOVEEN PTC09  

 Termowentylator ceramiczny NOVEEN PTC10  

 Konwektor NOVEEN CH5000 Turbo Fan 

 Konwektor NOVEEN CH6000 Timer Turbo Fan 

 Kurtyna Grzewcza NOVEEN HC2000 pilot LED 

 Kurtyna Grzewcza NOVEEN HC2100 pilot LED 

 Grzejnik Olejowy NOVEEN OH11 2500W 

 Grzejnik Olejowy NOVEEN OH13 3000W 

 Grzejnik Olejowy NOVEEN OH9 2000W 

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN12 Black  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN12 Grey  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN18 IPX4 Professional Lampion 



 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN20 Black  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN20 Grey  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN30 Black  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN30 Grey  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN36 IPX4 Professional 

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN40 Black 

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN40 Grey  

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN45 IPX4 Professional 

 Lampa owadobójcza NOVEEN IKN7 IPX4 Professional Lampion 

 Lampa owadobójcza IKN15 Kinkiet plaster 

 Lampa owadobójcza IKN24 IP24 Professional Lampion 

 Lampa owadobójcza IKN22 IPX4 Professional Lampion 

 Lampa owadobójcza IKN5 IPX4 Professional Lampion 

 Lunch Box NOVEEN LB410 Grey 12/230 Volt 

 Lunch Box NOVEEN LB420 Mint 12/230 Volt 

 Lunch Box NOVEEN LB430 Dark Blue 12/230 Volt 

 Lunch Box NOVEEN LB510 Grey 

 Lunch Box NOVEEN LB520 Blue 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH1000 X-LINE 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH101 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH102 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH115 White 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH116 Mint 

 Nawilżacz powietrza NOVEEN UH500 

 Nawilżacz powietrza z Plazmą NOVEEN UH1800 X-LINE 

 Nawilżacz powietrza z Plazmą NOVEEN UH2100 X-LINE 

 Oczyszczacz powietrza NOVEEN AP3500 X-LINE jonizacja 

 

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy Produktów Promocyjnych w trakcie trwania 

Promocji, bez podania przyczyn tej zmiany. 

 

5. NAGRODA 

 

5.1 Nagrodą w Promocji jest fabrycznie nowy, nieużywany elektryczny podgrzewacz na żywność typu 

Lunch Box NOVEEN model LB310 lub LB320 lub LB330 (różnica koloru) wysyłany Uczestnikowi Promocji 

po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w pkt 3.1 Regulaminu. 

5.2 Nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi przy pomocy przesyłki kurierskiej realizowanej na 

wskazany przez Uczestnika adres pocztowy. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa Organizator.  

5.3 Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie i inną drogą niż przewidziana w 

Regulaminem. 

5.4 Wyczerpanie puli Nagród wskazanej w pkt. 5.1 jest jednoznaczne z Wcześniejszym Zakończeniem 

Promocji w zakresie przyznawania Nagród. W przypadku wyczerpania puli Nagród Organizator zamieści 

informację o tym fakcie niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności.  

5.5 Nagrody wysyłane będą na bieżąco w miarę napływania Zgłoszeń, w terminie do 30 (trzydziestu) dni 

od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia złożonego na zasadach wskazanych w pkt 3. Regulaminu.  

5.6 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za 

Nagrody jak również prawo do cesji (przeniesienia) na inną osobę uprawnienia do otrzymania Nagrody. 



5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych, 

błędnych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody zgodnie z Regulaminem. 

Nagroda, która nie została wygrana, lub Nagroda, do której wygrany utracili prawa z przyczyn 

określonych w Regulaminie pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

5.8. Jednorazowa wartość Nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. 

zm.) jest zwolniona z opodatkowania. 

 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

6.1 Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od 

dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia 

reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna 

zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

6.3 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: COMTEL 

Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku, Plac Kupiecki 2, 32-800 

Brzesko. 

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym 

na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

7.1 Administratorem danych osobowych Uczestnika jest COMTEL Group spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku, adres: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, spółką wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564465, dla której 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8691585325, REGON: 850515140. 

7.2 W celu udziału w Promocji, w tym wydania Nagród konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Udział w promocji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego 

Regulaminu, w tym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7.3 Odbiorcami danych są lub mogą być: Organizator, agencje marketingowe, podmioty zapewniające 

obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi kurierskie lub 

pocztowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne.  

7.4 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO i 

obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla celów organizacji Promocji 

oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Promocji. Szczegółowe informacji 

dotyczące RODO dostępne są pod adresem: http://comtel-brzesko.pl/RODO-w-firmie-cinfo-pol-

78.html. 

7.5 Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

http://comtel-brzesko.pl/RODO-w-firmie-cinfo-pol-78.html
http://comtel-brzesko.pl/RODO-w-firmie-cinfo-pol-78.html


7.6 Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

8.1 Zgłoszenia dokonane poza Terminem Zakupu lub Zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z 

Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę.  

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania 

są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi 

danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.  

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, w tym 

także prawo do nieprzyznania Nagrody. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

Zmiany Regulaminu będą komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający 

analizę wspomnianych zmian sposób.  

8.4 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Promocji: 

www.NOVEEN.pl/promocje 

8.5 Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w 

Punktach Sprzedaży (w tym sklepy internetowe) oraz na Stronie Internetowej Promocji: 

www.NOVEEN.pl/promocje 

8.6 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

 


