
Regulamin akcji promocyjnej 

 „Nie czekaj na promocję” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Nie czekaj na promocję” zwanej dalej „Promocją”, 
oraz Administratorem Państwa danych osobowych,  jest firma Budmax Pabianice sp. z o.o. 95-200 
Pabianice ul. Jutrzkowicka 4/6 NIP 731-20-46-122  (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czas trwania Promocji: od dnia 28.03.2021 r. do 11.04.2021 („Okres Obowiązywania”). 

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonych przez 
Organizatora stacjonarnych lokalizacjach handlowych, a także na następującej stronie internetowej 
firmy Budmax Pabianice sp. z o.o.  www.budmax.pl 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna i podmiot gospodarczy, który wypełni 
niniejszą ankietę, w określonym przez regulamin czasie i zaakceptuje niniejszy regulamin.

2. Promocja polega na wypełnieniu ankiety wraz z danymi teleadresowymi w celu weryfikacji 
zgłoszenia. Nie wysyłamy na podane dane żadnych wiadomości reklamowych (tzn. nie wysyłamy 
SMSów, e-maili, listów) Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Państwa danych innym 
podmiotom. Dane służą jedynie do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedażowego (Faktura) 
tzn. Imię, nazwisko, adres. Numer telefonu i adres e-mail wykorzystujemy tylko do weryfikacji 
zgłoszenia. 

3. Weryfikacja zgłoszenia polega na potwierdzeniu telefonicznym udziału w promocji, lub poprzez 
wiadomość e-mail, jeśli kontakt telefoniczny był niemożliwy (np. podany błędny numer).

4. Jeśli weryfikacja telefoniczna i email (brak odpowiedzi w ciągu 3 dni) będzie niemożliwa, 
uczestnik nie będzie mógł być uczestniczyć w promocji. 

5. Po udanej weryfikacji, w systemie sprzedażowym Organizatora zostanie dodane nowe konto 
kontrahenta wraz z przypisaną maksymalną grupą rabatową, ważną do końca 2021 roku. 

6. W celu uzyskania przysługującego rabatu należy przy zakupach powyżej 50zł brutto wybrać 
Fakturę jako dokument potwierdzający sprzedaż. Podając dane takie same jak w przesłanej ankiecie
promocyjnej, w dowolnym punkcie handlowym Organizatora. 

7. Przedłużenie maksymalnej grupy rabatowej na kolejny rok kalendarzowy następuje po dokonaniu
zakupów za łączną kwotę minimum 1000 zł brutto w roku 2021. Jeśli łączna kwota zakupów do 
końca 2021 roku nie przekroczy kwoty 1000 zł brutto, grupa rabatowa kontrahenta zostanie 
zmniejszona do przedostatniej grupy rabatowej w systemie sprzedażowym Organizatora. 



8. Konta osób fizycznych i firm, które istnieją już w bazie kontrahentów Organizatora i posiadają 
przypisaną maksymalną grupę rabatową pozostają na dotychczasowym poziomie, lecz bez 
ograniczenia z §2 punkt 5 i 7

9. Konta osób fizycznych i firm, które istnieją już w bazie kontrahentów Organizatora i nie 
posiadają przypisanej maksymalnej grupy rabatowej, zostaną zmienione zgodnie z obowiązującym 
regulaminem. 

10.  Grupa rabatowa nie łączy się z innymi promocjami i przecenami.

11. Grupa rabatowa oznacza zróżnicowany procentowy upust od ceny regularnej dla każdego 
produktu. Nie wszystkie produkty w ofercie Organizatora posiadają grupy rabatowe. Oznacza to, że
nie jest na nie udzielany rabat mimo przypisanej grupy rabatowej do konta kontrahenta w systemie 
sprzedażowym Organizatora.  

12. Bezpłatny cyfrowy odczyt koloru oznacza, że na terenie miasta 95-200 Pabianice i w promieniu 
15km od Pabianic, bezpłatnie dojeżdżamy do klienta i bezpłatnie odczytujemy kolor. Numer koloru 
wpisujemy do teczki kontrahenta w systemie sprzedażowym Organizatora. 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie 
informacyjny.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany 
jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację 
postanowień Regulaminu. 

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w 
którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono 
wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają 
w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.03.2021 r. 


