Regulamin programu
„365dni, 365 szans z DREI BOND”
Edycja 2018
Niniejszy regulamin wskazuje warunki i zasady Programu dla Edycji 2018 (na rok 2018).

§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Programu „365 dni, 365 szans z Drei Bond” jest Drei Bond Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154466, NIP
6792126730, REGON 351180941, kapitał zakładowy 600.000 zł, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator przewiduje nadanie Programowi „365 dni, 365 szans z DREI BOND” charakter
stałej promocji przedłużanej na kolejne lata na stałych, powtarzalnych warunkach.
3. Czas trwania Programu jest ściśle określony, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo do
zakończenia Programu, wznowienia zakończonego Programu, przedłużenia Programu na
kolejny rok.
4. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego wznowieniu, przedłużeniu drogą
elektroniczną.
5. Zakończenie Programu nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu
promocyjnego przez Uczestnika Programu, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że
Uczestnik Programu musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z
niego.
6. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.dreibond.com.pl.

§ 2 Definicje
1. Organizator – Drei Bond Polska Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
2. Program „365 dni, 365 szans z Drei Bond” - promocja organizowana przez Organizatora na
warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie.
4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Programie.
5. Czas trwania Programu – okres, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania
z Rabatu w ramach Programu na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Dla Edycji
2018 jest to okres liczony od daty ogłoszenia Programu do 31.12.2018
6. Data ogłoszenia Programu – data wysłania do Uczestnika powiadomienia o Programie drogą
elektroniczną.
7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od daty ogłoszenia Programu do
31.12.2018 dla Edycji 2018.
8. Rabat - zniżka na zakup produktów Drei Bond określona procentowo.
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§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Programie „365 dni, 365 szans z Drei Bond”
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy otrzymali od Organizatora
drogą elektroniczną powiadomienie o Programie i mający co najmniej dwa pełne lata historii
współpracy z Drei Bond przed rokiem ogłoszenia programu.
2. Za datę rozpoczęcia współpracy przyjmuje się datę wystawienia przez Organizatora dla
Uczestnika pierwszej faktury za zakup produktów Drei Bond.
3. Jeżeli Uczestnik miał przerwę w zakupach w roku 2017, Organizator na wniosek Uczestnika
może – ale nie musi - wziąć pod uwagę do porównań ostatni rok, w którym dokonywane były
zakupy.
4. Przystąpienie Uczestnika do Programu następuje automatycznie, bez konieczności zgłaszania,
w jakikolwiek sposób, chęci uczestniczenia w programie.
5. Wartość zakupów netto Uczestnika w roku 2017 to wartość udokumentowana fakturami VAT
wystawionymi przez Organizatora dla firmy Uczestnika w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017.
6. Wartość zakupów netto Uczestnika w roku 2018 to wartość udokumentowana fakturami VAT
wystawionymi przez Organizatora dla firmy Uczestnika w okresie 01.01.2018 -31.12.2018.
7. Wszelkie faktury korygujące zmniejszające lub zwiększające wartość faktur korygowanych
będą odpowiednio uwzględniane w określaniu wartości zakupów netto Uczestnika.
8. Od momentu kiedy wartość zakupów netto Uczestnika w roku 2018 przekroczy wartość
zakupów z roku 2017, uzyskuje on prawo do ekstra rabatu w wysokości 3%.
9. Naliczenie rabatu nastąpi dla każdej kolejnej faktury, wystawionej przez Organizatora dla
Uczestnika w czasie trwania Programu, po zgłoszeniu tego faktu przez zainteresowanego
Uczestnika drogą elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny z Organizatorem oraz
potwierdzeniu przez Organizatora spełnienia przez Uczestnika warunków do udzielenia
rabatu (określonych §3 Pkt 8).
10. Ceny netto dla produktów Drei Bond na fakturze zostaną pomniejszone o rabat wskazany
w Programie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy naliczenia rabatu w przypadku stwierdzenia
nieterminowego regulowania przez Uczestnika zobowiązań wynikających z wystawionych
przez Organizatora dla Uczestnika faktur sprzedaży.

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej
(pod adres: biuro@ dreibond.com.pl).
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów
stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora.
3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzeni a będącego podstawą
reklamacji, jednak nie później niż po upływie 30 dni od zaistnienia zdarzenia.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu
reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa
polskiego.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z
zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez si ebie
dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu
„365 dni, 365 szans z Drei Bond”.
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2. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki
Uczestnika Programu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny
sposób.
3. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie
postanowieniami Regulaminu.
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