Regulamin sprzedaży premiowej TRILUX Polska Sp. z o.o. Programu Postaw na "X"(zwany dalej „regulaminem”)

§1. Definicje:

Zakup produktów z oferty X-RANGE- punktowana jest następująco:

Organizator programu sprzedaży premiowej (zwany dalej „Organizatorem”) TRILUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ulicy Posag 7
Panien 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS
0000215157, NIP: 525-23-06-681 Numer rejestrowy GIOŚ E0001836W.
Program sprzedaży premiowej (zwany dalej Programem "Postaw na "X”) –
program polegający na premiowaniu punktami zakupów produktów TRILUX z
oferty X-RANGE, za które następnie Uczestnik otrzymuje za określoną liczbę
punktów prawo do nabycia towaru (nagrody) z rabatem 99,99%, nie mniej niż
za kwotę 1 zł netto. Program Postaw na "X" obowiązuje na terenie Polski.
Termin

trwania

od 01. 08. 2021

z dnia 5 lipca 2021 r.

–

termin

trwania

Programu

"Postaw

na

X":

do 31. 01. 2022 .

Uczestnik programu sprzedaży premiowej (zwany dalej „Uczestnikiem”) może
nim być wyłącznie przedsiębiorca, czyli:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,
b) osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,
c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
d) spółka cywilna, której wszyscy wspólnicy wykonują działalność gospodarczą,
posiadający indywidualny numer klienta, pod którym jest zarejestrowany
u Organizatora (zwany dalej "Klientem").
Uczestnikiem programu sprzedaży premiowej nie mogą być: konsumenci,
przedsiębiorstwa państwowe użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa
komunalne, osoby zagraniczne. Jeden Klient TRILUX może wprowadzić do
programu lojalnościowego tylko jednego Uczestnika, z dostępem do Strony
transakcyjnej. Tylko jeden Uczestnik ze strony Klienta może uczestniczyć
w Programie "Postaw na X" i otrzymać jedno konto rozliczeniowe.

Klient TRILUX – podmiot posiadający indywidualny numer rozliczeniowy (SAP
ID), pod jakim zarejestrowany jest jako Klient w firmie TRILUX Polska Sp. z o.o.
Przedstawiciel Uczestnika - osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz
Uczestnika, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
uprawniona do reprezentowania Uczestnika w następujących czynnościach:
a) składania zamówień u Organizatora,
b) dokonywania zakupu towarów dystrybuowanych przez Organizatora,
c) odbioru zakupionych u Organizatora towarów,
d) uczestnictwa w Programie "Postaw na X",
e) korzystania z Prawa do rabatu 99,99% i wydawania dyspozycji zakupu
towaru (nagrody) za kwotę nie mniejszą niż 1 zł poprzez złożenie zamówienia
na adres e-mail: promocje@trilux.com.pl.
Punkt w programie premiowym – (zwany dalej „Punktem”) wartość liczbowa
przyznana Uczestnikowi przez Organizatora programu premiowego: zgodnie
z rankingiem produktów oraz proporcjonalnie do wydanej kwoty netto przy
zakupie produktów (tzw. punkty bonusowe przy przekroczeniu progu wartości
netto wydanej kwoty). Punkty gromadzone są w celu nabycia prawa do
zakupu towaru (nagrody) z rabatem 99,99%, nie mniej niż za kwotę 1 zł netto.
Punkty mogą być wymieniane przez Uczestnika na Prawo do rabatu 99,99%.
Gromadzenie punktów odbywa się automatycznie - punkty doliczają się na
Koncie Uczestnika w ciągu 2 dni roboczych od momentu wystawienia faktury
VAT. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany proporcji przyznawania
punktów w czasie trwania Programu premiowego. Zmiana taka dotyczy
jednocześnie wszystkich Uczestników.

Duroxo

1 szt. = 12 pkt.

Acquex

1 szt. = 10 pkt.

Nextrema 1 szt. = 8 pkt.
Aragon

1 szt. = 6 pkt.

Oleveon

1 szt. = 4 pkt.

Deveo

1 szt. = 2 pkt.

Za zgłoszenie do Programu "Postaw na X" oraz wyrażenie zgody na
subskrypcję Newslettera TRILUX LIGHT SNACKS i rejestrację projektu
przyznawane jest 100 pkt. na start. Dodatkowo po przekroczeniu progu 10.000
zł netto Uczestnik otrzymuje dodatkowe 100 pkt.
Konto rozliczeniowe (zwane dalej „Konto Nagrody z TRILUX”) – konto z
przyznanym indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Konto służy do
gromadzenia punktów przez Uczestników podczas zakupów produktów z ofert
X-RANGE bezpośrednio w TRILUX Polska. Uczestnik może gromadzić punkty na
koncie w momencie pierwszego zakupu (Kwota wyjściowa). Konto jest aktywne
od momentu przyznania Uczestnikowi. Konto Nagrody z TRILUX pozostają
własnością Organizatora. Konto Nagrody z TRILUX nie można zbywać lub
przekazywać w inny sposób osobom trzecim. Odpowiedzialność za
zabezpieczenie numeru Konta Nagrody z TRILUX przed dostępem osób
nieuprawnionych spoczywa na Uczestniku.
Prawo do rabatu 99,99% – Prawo do nabycia towaru (nagrody) z rabatem
99,99%, nie mniej niż za kwotę 1 zł netto. Uczestnik otrzymuje za określoną
liczbę punktów prawo do nabycia towaru (nagrody) z rabatem 99,99%. Towar
(nagroda), który Uczestnik może zakupić z rabatem 99,99% jest wybrany
i określony wyłącznie przez Organizatora. Aktualna lista towarów (nagród), na
zakup którego Uczestnik może wykorzystać Prawo do rabatu 99,99% jest
dostępna w Katalogu Nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Nagród rzeczowych w każdym terminie. Ostateczna data odbioru nagrody
przypada na 31. 03. 2022 r.

Kwota wyjściowa – kwota warunkująca przystąpienie Uczestnika do Programu
"Postaw na X" i otrzymanie przez niego Karty Nagrody z TRILUX. Kwota jest
równoważna jednorazowemu zakupowi za wartość min. 4000 zł netto (cztery
tysiące złotych) wyłącznie bezpośrednio w TRILUX Polska od dnia uruchomienia
Programu "Postaw na X".

Rejestracja Uczestnika (zwana dalej „Rejestracja”) – czynność polegająca na
wypełnieniu otrzymanego formularza w celu zarejestrowania Uczestnika w
Programie "Postaw na X" oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera
TRILUX LIGHT SNACKS. Rejestracja może być dokonana przez Przedstawiciela
Uczestnika, o ile zostają spełnione wszystkie przesłanki zawarte w niniejszym
regulaminie Programu "Postaw na X".
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§2. Postanowienia ogólne i przystąpienie do Programu „Postaw na X” :
1.

Program "Postaw na X" jest przeznaczony wyłącznie dla obecnych
i przyszłych dla Klientów TRILUX Polska Sp. z o.o.

2.

Program "Postaw na X" dotyczy premiowania punktami zakupów
Uczestników, którzy nabywają produkty bezpośrednio od Organizatora
(tj. wyłącznie bezpośrednio w TRILUX Polska).

3.

Uczestnik przystępuje do Programu "Postaw na X" dobrowolnie,
dokonując zakupu w TRILUX Polska Sp. z o.o. w równej lub większej
Kwocie wyjściowej. Podpisanie i odesłanie formularza rejestracyjnego oraz
wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera TRILUX Light Snacks
skutkuje przystąpieniem do Programu premiowego i oznacza, że Uczestnik
w pełni rozumie i akceptuje Regulamin i zgadza się na jego wszystkie
postanowienia.

4.

5.

Program "Postaw na X" trwa od 01. 08. 2021 do 31. 01. 2022 .
Możliwość gromadzenia punktów ustaje w dniu zakończenia Programu
"Postaw na X". Za określoną liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje prawo
do nabycia towaru (nagrody) z rabatem 99,99%, nie mniej niż za kwotę 1 zł
netto. Prawo do Rabatu 99% dotyczy towaru (nagrody) wytypowanego
przez Organizatora. Uczestnik może skorzystać z prawa do rabatu 99,99%
najpóźniej do 31. 03. 2022 .
Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie
Organizatora oraz w zakładce FAQ na stronie www.trilux.com/pl/
produkty/x-range/produkty/.

9.

Uczestnik w czasie trwania Programu „Postaw na X” nabywa produkty od
Organizatora, akceptuje regulamin i przystępuje do Programu. W związku
z nabywaniem określonych produktów Uczestnikowi zostają przyznawane
punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z
nabywaniem produktów lub usług będzie przesyłana do Uczestnika do
20 dnia kolejnego miesiąca.

2.

Organizator Programu „Postaw na X” odpowiada za dokładność
przyznawania Punktów.

3.

Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.

Organizator Programu „Postaw na X” określa za jakie produkty i usługi
będą przyznawane Punkty.

5.

W celu uzyskania Punktów za dany zakup, Uczestnik lub Przedstawiciel
Uczestnika powinien potwierdzić nr Klienta TRILUX (SAP ID) przed
wystawieniem faktury VAT.

6.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Kwota wyjściowa jest ustalona
przez Organizatora i nie ma w związku z tym żadnych roszczeń (a także nie
będzie miał w przyszłości) do Organizatora. Także nie może żądać zmiany
tej kwoty wyjściowej w czasie trwania Programu „Postaw na X” .

7.

Jeżeli Uczestnik rezygnuje z nabycia produktów lub usług, za które zostały
przyznane mu Punkty, np. gdy odstąpi od umowy, wypowie ją, lub uchyli
się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator zastrzega sobie
prawo do cofnięcia przyznanych Punktów. To samo dotyczy przypadków
nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji lub zaległości wynikających
z nieterminowego regulowania płatności.

8.

Jeśli nie postanowiono inaczej, punkty wygasają po upływie 24 miesięcy
od ich przyznania jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane do zakupu
towaru (nagrody) z rabatem 99,99%.

Punkty są wykorzystywane zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie
„Postaw na X” .

10. Uczestnicy będą informowani z wyprzedzeniem co najmniej jednego
miesiąca o tym, że ich punkty określonej ilości zostaną wygaszone w
ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca, jeśli nie zostaną
wykorzystane.

§4. Zasady przyznawania Prawa do rabatu 99,99% na zakup artykułu,
nie mniej niż na kwotę 1 zł netto i zwrotu towarów:
1.

Jeżeli w czasie trwania Programu "Postaw na X", Uczestnik zdobędzie taką
ilość punktów, która będzie upoważniała go do zakupu towaru
(nagrody) z rabatem 99,99 %, nie mniej niż za kwotę 1 zł netto i będzie
chciał go zakupić, powinien złożyć zamówienie na adres e-mail
promocje@trilux.com.pl i wydać dyspozycję zakupu towaru (nagrody) z
rabatem 99,99%.

2.

W momencie dyspozycji zakupu towaru z rabatem 99,99%, zgromadzone
Punkty na koncie Uczestnika zostaną automatycznie pomniejszone o
wartość punktów przeliczonych i pozwalających na zakup towaru (nagrody)
z rabatem 99,99%. W momencie zakupu towaru (nagrody) z rabatem
99,99%, Klient otrzymuje fakturę VAT. Pozostałe Punkty po zakupie
towaru (nagrody) z rabatem 99,99% są nadal ważne do czasu wygaśnięcia
na Koncie Uczestnika i umożliwiają dalsze uczestnictwo w Programie
"Postaw na X" w okresie jego trwania.

3.

Proces zakupu towaru (nagrody) z rabatem 99,99% za kwotę równą 1 zł
netto trwa 21 dni od momentu wydania dyspozycji przez Uczestnika. W
momencie wydania dyspozycji odbioru towaru (nagrody) z rabatem 99,99%
przez Uczestnika, otrzyma on wiadomość e-mail o procesie weryfikacji
zaległości wobec Organizatora w związku z ust.6 poniżej. Następnie,
uczestnik otrzyma wiadomość e-mail o pozytywnej weryfikacji płatności
oraz o zaproszeniu do zakupu towaru (nagrody) z rabatem 99,99%, nie
mniej niż za kwotę 1 zł netto w podanym terminie przez Organizatora.

4.

Prawa do rabatu 99,99% nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

5.

Organizator programu premiowego zastrzega sobie prawo, że prezentowane towary, na zakup których Uczestnik może skorzystać z prawa do
rabatu 99,99%, wskazują wyłącznie rodzaj towaru i nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Organizator w przypadku braku
dostępności towaru zastrzega sobie prawo do jego zmiany, wpro-wadzając
stosowną informację w Katalogu Nagród.

6.

W celu skorzystania z Prawa do rabatu 99,99%, Klient jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Dotyczy
to także odroczonych terminów płatności.

7.

Możliwość wydawania dyspozycji zakupu towaru (nagrody) z prawem do
rabatu 99,99% następuje od dnia 21.09.2021r. Uczestnik we wcześniejszym
terminie nie ma możliwości wydania dyspozycji odbioru nagrody.

§3. Przyznawanie i wygaśnięcie punktów:

1.

z dnia 5 lipca 2021 r.
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§5. Sposób odbioru towaru zakupionego z Prawem do rabatu 99,99%:
1.

Przekazanie Towarów (nagród) zakupionych z prawem do rabatu 99,99%
odbędzie się za pośrednictwem dostawy bezpośredniej. Uczestnik lub
Przedstawiciel Uczestnika odbiera towar (nagrodę) zakupiony z rabatem
99,99% wraz z fakturą VAT na kwotę równą 1 zł netto.

2.

Otrzymanego towaru zakupionego z rabatem 99,99% nie można zwrócić
ani zamienić na inny.

3.

W przypadku, gdy zadeklarowany przez Uczestnika towar nie jest już
dostępny, Uczestnik ma prawo do wyboru innego towaru za zgromadzoną
ilość Punktów premiowych.

4.

Organizator informuje, że kwestie związane z ewentualną koniecznością
uiszczenia przez Uczestnika kwoty należnego podatku dochodowego z
tytułu skorzystania z prawa do zakupu towaru z rabatem 99,99%, regulują
właściwe przepisy podatkowe. Zakupione towary (nagrody) z rabatem
99,99% mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i
podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. Szczegóły w
Postanowieniach końcowych .

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a)
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych
b)
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez
Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
wiadomości na adres: promocje@trilux.com.pl
c)
do momentu wniesienia sprzeciwu – dotyczącego marketingu
bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych)
d)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

7.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

8.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich
podania nie jest możliwe przystąpienie do Programu sprzedaży premiowej
"Postaw na X". Podanie przez Uczestników składających reklamacje
danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla umożliwienia jej
rozpatrzenia.

9.

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§6. Ochrona danych osobowych:

1.

Administratorem danych osobowych jest TRILUX Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1.

2.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w TRILUX Polska Sp. z o.o. nadzoruje
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez się wysłanie wiadomości na adres e-mail: trilux@trilux.com.pl.

3.

Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu
o następującą podstawę prawną:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania
danych

Uczestnictwo w programie
lojalnościowym

art. 6 ust. 1 lit.a) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
(zgoda)

Marketing bezpośredni
(wysyłanie informacji
handlowych w ramach
programu lojalnościowego)

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
(prawnie uzasadniony interes promowanie produktów i usług
Administratora w ramach
programu lojalnościowego)

z dnia 5 lipca 2021 r.

10. Uczestnik i/lub Przedstawiciel Uczestnika ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść
pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach
wskazanych przez prawo.
11. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące podania swoich
danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być
zgłaszane na adres e-mail promocje@trilux.com.pl.
12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z możliwości przetwarzania przez
Organizatora jego danych osobowych w okresie trwania Programu
"Postaw na X", traci on możliwość uczestnictwa w Programie i jego punkty
ulegają przepadkowi. Uczestnik nie ma możliwości wydawania dyspozycji
odbioru nagród.
§7. Odpowiedzialność i prawa Organizatora i Uczestnika:

4.

Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych.

1.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania
zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu uczestnictwa w
programie lojalnościowym lub do momentu zakończenia programu
lojalnościowego. Do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku
marketingu bezpośredniego. Po wskazanych wyżej okresach przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Organizator ponosi odpowiedzialność za postępowanie reklamacyjne w
przypadku towaru będącego w sprzedaży przez TRILUX Polska i
zakupionego z prawem do rabatu 99,99% i przeprowadza postępowanie
reklamacyjne na podstawie postanowień gwarancyjnych TRILUX Polska, z
zastrzeżeniem, że w przypadku towarów innych producentów
postępowanie gwarancyjne będzie procedowane zgodnie z zasadami
gwarancji obowiązującymi dla danego towaru.

2.

Uczestnik nie będzie mieć żadnych roszczeń do Organizatora w związku z
przepadkiem punktów premiowych na skutek ich niewykorzystanie w
czasie trwania Programu "Postaw na X".
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3.

Prawa i obowiązki Organizatora jak i Uczestników Programu „Postaw na
X” są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązujących przepisach Prawa.

4.

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu
„Postaw na X” , jeżeli nie daje on rękojmi uczciwego prowadzenia
interesów ze spółką TRILUX Polska Sp. z o.o. Oświadczenie o wykluczeniu
będzie przesłane listem poleconym na adres siedziby Uczestnika.
Uczestnik wykluczony nie może brać ponownie udziału w Programie
"Postaw na X", chyba że Organizator wyrazi na to zgodę. Utracone punkty
w wyniku wykluczenia Uczestnika nie podlegają przywróceniu, a Uczestnik
zobowiązuje się do nie podnoszenia żadnych roszczeń z tego tytułu wobec
Organizatora.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania rejestracji nowych
Uczestników w Programie „Postaw na X”. Organizator poinformuje o tym
fakcie w stosownym komunikacie w zakładce FAQ na stronie
www.trilux.com/pl/produkty/x-range/produkty/. Od tego momentu do
odwołania nie będzie możliwa rejestracja nowych Uczestników i
przystąpienie ich do Programu „Postaw na X” .

§8. Postępowanie reklamacyjne
1.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji odnośnie
Programu "Postaw na X" na poniższych zasadach:
a) reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników lub
Przedstawicieli Uczestników w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
dnia otrzymanego towaru (nagrody) zakupionego z rabatem 99,99%
lub stwierdzenia braku poprawności działania Strony z Nagrodami, na
piśmie, na adres: TRILUX Polska Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien 1,

z dnia 5 lipca 2021 r.

§9. Postanowienia końcowe
1.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zakupiony przez niego towar z
rabatem 99,99% stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej.
Zakupiony towar z rabatem 99,99% podlega opodatkowaniu według tych
samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego
pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na to, czy Przedmiot
Promocji odbierze Uczestnik, osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą
działalność gospodarczą, czy w jej imieniu Przedstawiciel Uczestnika,
pracownik lub współpracownik. Wobec powyższego na Organizatorze nie
będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Otrzymanie przez Uczestnika towaru z rabatem 99,99% nie zależy od
przypadku, w związku z tym Program "Postaw na X" nie jest ani loterią
pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, loterią audioteksową, ani
żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe pod warunkiem, że
taka zmiana nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników, a będzie
spowodowana koniecznością dostosowania Regulaminu do:
a)
rozstrzygnięć właściwych organów,
b)
nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§10. Dane kontaktowe Organizatora:

TRILUX Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Telefon: 22 671 62 88
E-mail: promocje@trilux.com.pl
Strona internetowa: www.trilux.com

02-495 Warszawa, z dopiskiem „Program Postaw na X" - reklamacja”

2.

3.

lub e-mailem na adres: promocje@trilux.com.pl z dopiskiem w tytule
„Postaw na X reklamacja”
b) reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, indywidualny numer
Klienta (SAP ID), pod którym jest zarejestrowany u Organizatora, imię
i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Przedstawiciela
Uczestnika, opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść
żądania,
c) reklamacje rozpatruje komisja, której skład zostanie wyłoniony przez
Organizatora,
d) rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni roboczych
licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora,
e) odpowiedź o wyniku reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail
wskazany w reklamacji.
Fakt skorzystania lub nieskorzystania przez Uczestnika z trybu
postępowania reklamacyjnego lub wynik rozpoznania reklamacji nie
ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia niezaspokojonych roszczeń
w drodze postępowania sądowego.
Wszelkie spory wynikłe z tytuły wykonania zobowiązań związanych z
Programem premiowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
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