REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kalibrujesz Alkomat. Odzyskujesz swoje pieniądze! ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kalibrujesz Alkomat. Odzyskujesz swoje
pieniądze!”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest Global Income s.c. Dariusz
Celejewski, Krzysztof Podbielski z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Polskiej 19, 81-339
Gdynia, o numerze NIP 5862167315 o numerze REGON 220203276, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 09.10.2013 i potrwa aż do momentu odwołania jej
przez Organizatora.
3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Akcji jest promocja Organizatora i jego produktów, jak również budowanie lojalności
klientów.
5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do usług i produktów klientom nie
biorącym uczestnikami Akcji Promocyjnej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), dokona odpłatnej
kalibracji alkomatu lub/i wymiany sensora w siedzibie Organizatora. Alkomat można
dostarczyć do Organizatora osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.
2. Akcją promocyjną objęte są kalibracje alkomatów oraz wymiany sensorów (zwane dalej
„Usługami”).
3. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Akcji Promocyjnej
poprzez poinformowanie o rezygnacji Organizatora. W takim przypadku w Akcji
Promocyjnej nie będą uwzględniane Usługi wykonane w siedzibie Organizatora i nie będzie
mu przysługiwało prawo do bonu kwotowego.
4. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien dokonać kalibracji alkomatu lub/i
wymiany sensora w alkomacie w serwisie, który mieści się w siedzibie Organizatora. Za
każdą kalibrację alkomatu lub/i wymianę sensora Uczestnik otrzymuje od Organizatora bon
kwotowy (zwanym dalej „Bonem”) o wartości 10 PLN do wykorzystania na zakupy w
sklepie www.dmuchane.pl.
5. Bon kwotowy można sumować. W tym celu uczestnik powinien przesłać maila do
Organizatora. W treści maila powinien umieścić zebrane kody rabatowe z prośbą o ich
zamianę na jeden zbiorczy. Organizator przesyła wówczas mailem na adres Uczestnika w
ciągu 5 dni roboczych wygenerowany kod rabatowy równoważny kwocie poszczególnych
pojedynczych kodów Uczestnika. Adres mailowy Organizatora na który należy kierować
prośby o zsumowanie bonów to: serwis@alcoscent.pl
6. Na każdym bonie podany jest okres jego ważności.
7. Aby wykorzystać bon Uczestnik wybiera produkt („Produkt”) w sklepie www.dmuchane.pl,
przechodzi do „koszyka zakupów” i w zawartości koszyka w polu „bon kwotowy” wpisuje
ciąg znaków podany na swoim bonie. Uczestnik potwierdza zakup w sklepie poprzez
naciśnięcie pola „złóż zamówienie”, wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując
kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Uczestnikowi komunikaty
lub informacje.
8. Zakupiony Produkt zostanie wysłany pod wskazany przez Uczestnika adres w terminie
7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie przy płatności za pobraniem lub po
zaksięgowaniu płatności za Produkt na koncie sprzedawcy.
9. Bony kwotowe nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na produkty
z innego sklepu.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane mailowo na adres
reklamacje@alcoscent.pl z dopiskiem „Kalibracja” bądź telefonicznie pod numerem
(58) 621-53-03.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji Promocyjnej.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik
zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony drogą mailową bądź telefonicznie w terminie
2 tygodni od dnia złożenia reklamacji.
5. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad
Produktu oraz braku dostawy lub dostawy innego produktu niż należny Uczestnikowi Akcji
Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego
Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy
prawa.
6. Reklamacje z powodu uszkodzenia zakupionego Produktu lub niezgodności otrzymanego
Produktu z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia odebrania
przesyłki. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Produkt z wypełnionym opisem
reklamacji na adres Organizatora. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje
data stempla pocztowego reklamacji, przesłanej na adres Organizatora.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu produktu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
Programu na stronie www.alcoscent.pl. Zasady Akcji Promocyjnej określa wyłącznie
niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny.
2. Udział w Programie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza
akceptację zasad Akcji Promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wartości
Produktu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Akcji
Promocyjnej, jest Global Income s.c. Dariusz Celejewski Krzysztof Podbielski z siedzibą
w Gdyni, przy ulicy Polskiej 19, 81-339 Gdynia. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym postępowania
reklamacyjnego.
5. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

