Regulamin akcji promocyjnej „Rabat na Cardo”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
pod nazwą „Rabat na Cardo” (dalej: „Promocja”). Organizatorem Promocji jest KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Warszawie,: ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, (dalej: „KONTEL” lub „Organizator”).
2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku
polskim przez KONTEL.
3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie
od 01 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. (dalej: „Okres Promocji”).
4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie upust przy nabyciu produktów
objętych Promocją (dalej: Rabat Promocyjny), na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Produkty Promocyjne
1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Cardo (dalej: „Produkt
Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:
1.1. Podwójny zestaw komunikacji ScalaRider Packtalk DUO
1.2. Pojedynczy zestaw komunikacji ScalaRider Packtalk
1.3. Podwójny zestaw komunikacji ScalaRider Smartpack DUO
1.4. Pojedynczy zestaw komunikacji ScalaRider Smartpack
1.5. Podwójny zestaw komunikacji ScalaRider FREECOM 4 DUO
1.6. Pojedynczy zestaw komunikacji ScalaRider FREECOM 4
1.7. Podwójny zestaw komunikacji Cardo SHO-1 DUO
1.8. Pojedynczy zestaw komunikacji Cardo SHO-1
2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione u Partnerów KONTEL (dalej: „Sprzedawca” lub
„Partner”(z wyłączeniem sprzedaży internetowej)
3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach
sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Cardo, które zostały wprowadzone
do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez KONTEL.
§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:
1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie
Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego; albo
1.2. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający
miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji
nabył Produkt Promocyjny.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
2.1. Wypełnienie i podpisanie ankiety promocyjnej

3. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane
będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.
4. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji
1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie,
powinien zgodnie z prawdą wypełnić ankietę promocyjną i przekazać ją sprzedającemu.
2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
wymaga:
2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail)
2.2. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę
KONTEL
3. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w Ankiecie promocyjnej, Sprzedawca dokonuje
weryfikacji prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji.
4. Administratorem danych osobowych, podanych w ankiecie w związku z udziałem w Promocji, jest
KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000448305, NIP: 5210127034. Dane będą przetwarzane w celu przekazywania przez KONTEL
i firmy działające na zlecenie KONTEL informacji Handlowych i promocji drogą elektroniczną.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie
wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika,
powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych.
§ 5. Rabat promocyjny
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Sprzedawca przyznaje
Upust cenowy na nabycie Produktu Promocyjnego (dalej: „Rabat Promocyjny”).
2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I
tak, Organizator za pośrednictwem Partenra przyznaje za nabycie:
a. ScalaRider Packtalk DUO – 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
b. ScalarRider Packtalk – 100 zł (sto złotych)
c. ScalaRider Smartpack DUO – 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
d. ScalaRider Smartpack – 100 zł (sto złotych)
e. ScalaRider FREECOM 4 DUO - 100 zł (sto złotych)
f. ScalaRider FREECOM 4 – 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
g. Cardo SHO-1 DUO - 100 zł (sto złotych)
h. Cardo SHO-1 – 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie KONTEL oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie
internetowym, pod adresem www.scalarider.pl/promocja
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2017 roku.

