
REGULAMIN  
 

Program lojalnościowy hurtowni INDECO Trójmiasto 
„Realizuj zakupy w hurtowni INDECO Trójmiasto i odbieraj bony gotówkowe” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizacją promocji Realizuj zakupy w hurtowni INDECO Trójmiasto i odbieraj bony gotówkowe 
(dalej: „Promocja”) jest właściciel marki INDECO Trójmiasto: Gdańska Fabryka Mebli D.Sulowski, J. 
Dłużewski Sp. j., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 2c, NIP 584-257-01-66 (dalej „Organizator”). 

2. Wszelkie czynności związane z organizacją Promocji przeprowadza Organizator. 
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, 

reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników 
Promocji. 

 
§ 2 

Zasady Promocji 
 

1. Promocja obowiązuje od dnia wydania Bonu gotówkowego przez przedstawiciela hurtowni INDECO 
Trójmiasto. Każdy z bonów można zrealizować w terminie do 2 miesięcy od daty jego wydania, 
wskazanej na rewersie bonu.  

2. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny. 
3. W Promocji mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, a 

ponadto pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele podmiotów współpracujących na zlecenie 
Organizatora przy organizacji i obsłudze Promocji, a także członkowie ich rodzin. 

4. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty dokonujące zakupu artykułów lub usług z oferty hurtowni 
INDECO Trójmiasto dokonujące transakcji wyłącznie gotówkowych. 

5. Organizator posiada w ofercie programu lojalnościowego bony gotówkowe o wartościach: 
 

a. 20 zł brutto na usługę cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto, 
b. 50 zł brutto na usługę cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto, 
c. 100 zł brutto na usługę cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto. 

 
6. Wartość przekazanego bonu gotówkowego uzależniona jest bezpośrednio od wartości złożonego 

jednorazowo zamówienia w hurtowni INDECO Trójmiasto: 
 

a. Dla zamówień powyżej 1000 zł brutto – bon gotówkowy o wartości 20 zł brutto na usługę 
cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto 

b. Dla zamówień powyżej 2000 zł brutto – bon gotówkowy o wartości 50 zł brutto na usługę 
cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto 

c. Dla zamówień powyżej 3000 zł brutto – bon gotówkowy o wartości 100 zł brutto na usługę 
cięcia płyty meblowej w INDECO Trójmiasto 

 
7. Bony gotówkowe nie sumują się. 
8. Bonów gotówkowych nie można wymieniać na gotówkę. 
9. Bony gotówkowe posiadają swój indywidualny kod rabatowy umieszczony na rewersie. 
10. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie. 
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem. 
12. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami. Oferta dotyczy wyłącznie 

asortymentu objętego promocją. 
 

 



§ 3 
Polityka Prywatności 

 
1. Informacje jak i dane osobowe podane przez Uczestników Promocji będą przetwarzane i wykorzystane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz ewentualnego 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik Promocji wyraża zgodę. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
 

§ 4 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy Promocji winni zgłaszać 

Organizatorowi najpóźniej w terminie 14 dni od wzięcia udziału w Promocji. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać numer umowy, adres realizacji, opis problemu, telefon 

kontaktowy. Sposoby zgłaszania reklamacji: 
 
sms pod numer: 513 621 773, 
telefon pod numer 513 621 773, 
e-mail na adres: serwis@indecotrojmiasto.pl, 
list polecony na adres: INDECO Trójmiasto, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 2c. 

 
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w salonach firmowych Organizatora oraz na stronie 
firmowej Organizatora  http://www.indecotrojmiasto.pl. 

2. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które stają się 
skuteczne z chwilą ich udostępnienia w salonach i na stronie www, przy czym zmiana Regulaminu nie 
może negatywnie wpływać na prawa nabyte przez Uczestników przed jej wprowadzeniem. 

3. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia w czasie trwania Promocji przerw technicznych. 
Informacja w przedmiocie przerw będzie publikowana w czasie rzeczywistym na stronie www 
Organizatora i komunikowana w salonach. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Promocji, 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

http://www.indecotrojmiasto.pl/salony-3

