
Regulamin Promocji DRZWI KOBBE  „Zyskaj 1000 PLN rabatu na zakup drzwi”

Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r., do dnia 31 grudnia 2021 r.

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej drzwi KOBBE prowadzonej
pod nazwą „Zyskaj 1000 PLN rabatu na zakup drzwi”, zwaną dalej Promocją.

2. Organizatorem Promocji jest Paweł Filipek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą  ASC  Paweł  Filipek  w  Jasienicy  (43-385),  Jasienica  1475,  NIP:  5471152947,
REGON: 240148780, zwany dalej Organizatorem. 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. 
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora

www.kobbe.pl/promocja

§2 DEFINICJE

1. Uczestnik  Promocji: pełnoletnia  osoba  fizyczna,  posiadająca  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych,  mająca  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Polski,  będąca
Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą  z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej
działalnością  gospodarczą  lub  zawodową),  dokonująca  w  Okresie  obowiązywania
Promocji  zakupu  Produktów  promocyjnych,  a  nadto  spełniająca  warunki  udziału
w Promocji wskazane w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Promocja: akcja promocyjna prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod
nazwą „Zyskaj 1000 PLN rabatu na zakup drzwi!” skierowana jest do Uczestników
Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Produkt promocyjny (Produkt): jeden z wybranych modeli Produktów oferowanych
przez Organizatora, na wybranym  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(województwo
śląskie,  małopolskie,  opolskie,  dolnośląskie  i  mazowieckie),  a  biorący  udział  w
Promocji.

4. Rabat: możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść
w  postaci  obniżenia  ceny  Produktu  o  określoną  wartość  wskazaną  w  §  5  ust.  1
niniejszego Regulaminu.

5. Cena: wartość Produktu brutto wyrażona w złotych polskich (PLN).

§3 WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja  obowiązuje  na   terenie  województwa  małopolskiego,  śląskiego  i
opolskiego, w salonach Dystrybutorów współpracujących z firmą ASC Paweł Filipek.

http://www.kobbe.pl/promocja


Mapę   Dystrybutorów  z  dokładnym  adresem  można  znaleźć  pod  adresem:
www.kobbe/dystrybutorzy 

2. Niewykorzystane kody rabatowe stają się nieaktywne z dniem 31 grudnia 2021 r. 

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnictwo w Promocji  jest  dobrowolne.  W Promocji  może wziąć  udział  osoba,
która posiada status Uczestnika Promocji.

2. Uczestnikami Promocji stają się osoby, które dopełniły łącznie warunki wskazane w
§4 niniejszego regulaminu (dalej: Uczestnik) tj.:

a) wygenerowały kod promocyjny ze strony www.kobbe.pl/promocja,
b) zaakceptowały  regulamin  Promocji  i  udzieliły  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych, 
c) złożyły  między 1 grudnia 2021 r.  a  31 grudnia 2021 zamówienie na drzwi  KOBBE

w salonie Dystrybutora wskazanego w §3 ust. 1. niniejszego Regulaminu,
d) zakupiły  Produkt   na  podstawie  jednego  zamówienia,  które  zostało  objęte  jedną

fakturą,
e) zapłaciły z góry za zamówione drzwi KOBBE (Produkt) w pełnej wysokości,
3. Każdy uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich

postanowień  niniejszego  Regulaminu,  co  potwierdza  podpisując  regulamin  przy
dokonywaniu zakupu. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  dostawy  Produktów
wynikających  z  zamówienia.  Jednocześnie  Uczestnik  zobowiązuje  się  do
niepodnoszenia  względem  Organizatora  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu.
Zmiana terminu dostawy może polegać na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia,
nie  dłużej  jednak  niż  o  45  dni  od  terminu  zadeklarowanego  w  trakcie  składania
zamówienia.  O  ewentualnej  zmianie  terminu  dostawy  Uczestnik  zostanie
poinformowany najpóźniej 3 dni przed zakładanym terminem dostawy. 

5. Jeżeli  uczestnik  nie  wyraża  zgody  na  uczestnictwo  w  Promocji  i  nie  jest
zainteresowany  otrzymaniem  Rabatu,  zobowiązany  jest  poinformować  o  tym
Dystrybutora przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie
Produktów  w  salonie  firmowym  dystrybutora  wskazanym  pod  adresem
www.kobbe/dystrybutorzy następuje na standardowych zasadach obowiązujących w
danym salonie. 

§5 RABAT PROMOCYJNY

1. Uczestnik  promocji  spełniający  określone  Regulaminem  warunki,  otrzyma  Rabat
w wysokości  1.000,00 PLN brutto. Rabat  udzielany jest  od łącznej wartości  brutto
zamówionego produktu. Usługa montażu drzwi KOBBE nie jest objęta Rabatem. 
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2. Każdy  uczestnik  Promocji  uprawniony  jest  do  skorzystania  z  jednego  Rabatu
Promocyjnego, niezależnie od liczby drzwi zakupionych u Dystrybutora. 

3. Rabat  udzielany  na  podstawie  niniejszego  regulaminu  nie  podlega  sumowaniu
z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. 

4. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych
ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji. 

§6 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Prawo złożenia  reklamacji  w zakresie  organizacji  i  przebiegu  Promocji  przysługuje
Uczestnikom Promocji.

2. Reklamacje oraz uwagi co do organizacji  i  przebiegu Promocji mogą być zgłaszane
poprzez wysłanie wiadomości  e-mail  na adres:  reklamacje@kobbe.pl lub pisemnie
na  adres  Organizatora:  ASC  Paweł  Filipek  Jasienica  1475,  43-385  Jasienica.
Reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko  Uczestnika,  dokładny  adres  (w
przypadku reklamacji pisemnej), nazwę Promocji a także dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje  mogą być  zgłaszane  wyłącznie  w czasie  trwania  Promocji.  Reklamacje
nadane w polskiej  placówce pocztowej  przed dniem 31 grudnia 2021 roku,  które
wpłyną  do  Organizatora  w  terminach  późniejszych,  uznaje  się  za  wniesione  w
terminie. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Uczestnika. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie, w której złożono
reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w Sadzie właściwym dla Organizatora.
8. Uprawnionym  do  wniesienia  reklamacji  jest  wyłącznie  Uczestnik.  Reklamacja

wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jako niewniesiona i  jako
taka nie będzie rozpatrywana. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane  osobowe Uczestników Promocji  będą przetwarzane  w celach  prawidłowego
przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej
określonych,  wystawienia dokumentów księgowych,  rozpatrzenia  reklamacji  co do
przebiegu Promocji.
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2. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Nie  podanie  danych  osobowych
w  zakresie  niezbędnym  do  obsługi  Promocji,  uniemożliwia  udział  w  Promocji.
Uczestnikom Promocji  udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.

3. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Promocji  zgodnie  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) jest: Paweł
Filipek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASC Paweł Filipek, Jasienica
1475,  43-385  Jasienica,  NIP  5471152947,  REGON  240148780,  tel.  334978663,
e-mail:office@ascpf.pl

4. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres
jego siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem: office@ascpf.pl

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  Uczestnika,  a  w
przypadku przetwarzania danych po wycofaniu zgody,  uzasadniony interes prawny
Administratora.  Uczestnik  ma  prawo  wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie.
Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe Uczestnika będą
przetwarzane  do  momentu  wycofania  zgody,  a  po  takim  wycofaniu  przez  okres
niezbędny  do  realizacji  przez  Organizatora  obowiązków  wobec  Uczestnika
wynikających  z  Regulaminu  oraz  z  przepisów  obowiązującego  prawa  w  zakresie
zaspokojenia roszczeń i ich przedawnienia. 

6. Dostęp  do  danych  osobowych  Uczestnika  będzie  miał  Administrator  i  podmioty
przetwarzające dane na jego zlecenie (w tym jego doradcy prawni). Dane osobowe
uczestnika  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego. 

7. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  przeniesienia
danych.  Uczestnikowi  przysługuje  także  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania  jego  danych  osobowych  z  przyczyn  związanych  z  jego  szczególną
sytuacją.  W  takim  wypadku  Administratorowi  nie  wolno  dłużej  przetwarzać  tych
danych,  chyba  że  wykaże  istnienie  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Uczestnika. 

8. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Za  odrębną  zgodą  Uczestnika,  Organizatorowi  przysługiwać  będzie  prawo  do
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania
informacji handlowej drogą elektroniczną.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Organizator udostępnia jego
egzemplarz  w  sklepach  stacjonarnych  wskazanych  pod  adresem:
www.kobbe/dystrybutorzy oraz na stronie internetowej www.kobbe.pl/promocja

2. Osobą odpowiedzialną za przebieg i nadzór nad Promocją jest: Ewelina Filarek
3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw

innych  Uczestników  Promocji  do  skorzystania  z  Promocji,  Organizator  ma  prawo
prowadzić  postępowanie  wyjaśniające,  aby  usunąć  ewentualne  wątpliwości  co  do
tożsamości  Uczestnika  promocji,  związku  dokonanego  przez  Uczestnika  Promocji
zakupu  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  czy  też  zgodności  postępowania
Uczestnika Promocji  z niniejszym Regulaminem. Organizator może w szczególności
zwrócić  się  do  Uczestnika  Promocji,  o  podanie  w  terminie  7  dni  licząc  od  dnia
otrzymania  wezwania  -  dodatkowych  informacji  i/lub  złożenia  oświadczeń
związanych  z  udziałem  w  niniejszej  Promocji,  np.  dotyczących  tego,  czy  zakup
rzeczywiście  został  dokonany  w  celu  niezwiązanym  bezpośrednio  z  prowadzoną
działalnością gospodarczą. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do
których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu, np.: dokonywanie zakupów w ramach Promocji
jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny 
z  celem  promocji,  np.  przy  użyciu  fikcyjnych  danych  osobowych  lub  danych
osobowych innej osoby bez jej zgody, lub prowadzenie działań, które mają na celu
obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji. 

5. W  przypadku  stwierdzenia,  że  zakupu  dokonano  z  naruszeniem  lub  obejściem
niniejszego  Regulaminu  (zwłaszcza,  gdy  zamówienie  zostało  złożone  w  celu
związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może
zostać  wykluczona  z  udziału  w  promocji,  a  zakup  może  zostać  zrealizowany  z
pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  Promocji  w  przypadku
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a) zmiana  przepisów  prawa  regulujących  przeprowadzenie  Promocji,
wpływająca  na  wzajemne  prawa  i  obowiązki  Organizatora  i  Uczestników
Promocji; 

b) zmiana  sposobu  przeprowadzenia  Promocji  spowodowana  względami
technicznymi  lub  technologicznych  (w  szczególności  aktualizacji  wymagań
technicznych wskazanych w Regulaminie); 

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie
usług  drogą  elektroniczna  przez  Organizatora  wpływająca  na  wzajemne
prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji
powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji
lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
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d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia
niniejszego  Regulaminu,  poprzez  wprowadzenie  nowych,  modyfikację  lub
wycofanie  przez  Organizatora  dotychczasowych  funkcjonalności  lub  usług
objętych Regulaminem; 

e) zaistnienie okoliczności  siły  wyższej  rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,
niezależne  od  woli  Organizatora  lub  Uczestników  Promocji,  którego  nie
można  było  przewidzieć  w  dacie  organizowania  Promocji  np.  klęski
żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników
atmosferycznych  wywołujące  skutki  wpływające  na  możliwość  realizacji
Promocji.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu
w  przypadku  konieczności  sprostowania  oczywistych  omyłek  i  błędów
pisarskich.  Inna  zmiana  zasad  Promocji  jest  dopuszczalna  o  ile  zmiana
Regulaminu  nie  będzie  prowadzić  do  pogorszenia  sytuacji  prawnej
Uczestników Promocji,  w szczególności  nie będzie naruszać praw nabytych
przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. 

7. W  zakresie  nieregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie
powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa  polskiego  właściwe  ze  względu  na
przedmiot  Promocji,  w  szczególności  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a także przepisy ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn.
zm.).

 


