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REGULAMIN  
PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 „INTEGRIS+ 2017” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin programu sprzedaży premiowej „Integris+ 2017”, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa zasady programu sprzedaży premiowej pod nazwą „Integris+ 2017”, zwanym dalej 
„Programem Integris+ 2017”. 

2. Organizatorem Programu Integris+ 2017 jest SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, 91-205 Łódź, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 91967, której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 
725-182-69-59, REGON 472950776, kapitał zakładowy 1 675 500,00 zł (wpłacony w 
całości), zwany dalej „SBS”. 

3. Organizatorami spotkań w ramach Programu Integris+ 2017, na których następuje 
przyznanie nagród, są poszczególne hurtownie, które podpisały z SBS odpowiednią umowę, 
zwane dalej „Hurtownią” lub „Hurtowniami”. 

 
§ 2 

W ramach Programu Integris+ 2017 poszczególne Hurtownie wskazane w § 1 ust. 3 organizować 
będą dla swoich klientów spotkania, na których przekazywane  będą nagrody w zależności od  
uzyskanych punktów przez klientów w ramach Programu Integris+ 2017. Nagrody te będą 
przekazywane za odpłatnością promocyjną wynoszącą 1 PLN netto za każdą nagrodę. SBS 
sprawuje ogólny nadzór nad realizacją postanowień Regulaminu oraz na podstawie umów 
zawartych z Hurtowniami umożliwia im wybór określonych produktów, na warunkach tam 
określonych, które następnie będą przekazywane przez Hurtownie ich klientom jako nagrody. 
 

§ 3 
1. Program Integris+ 2017 ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich 

klientów Hurtowni prowadzących działalność gospodarczą, którzy spełnią warunki 
uczestnictwa w programie.  

2. Odwołanie Programu Integris+ 2017 może nastąpić w każdym czasie na mocy decyzji 
SBS. Informacja o odwołaniu Programu Integris+ 2017 zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.integrisplus.pl. 

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTEGRIS+ 2017  

 
§ 4 

Uczestnikiem Programu Integris+ 2017, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba 
fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną lub osoba prawna, która spełnia następujące warunki: 

a.   prowadzi działalność gospodarczą, 
b. w okresie trwania Programu Integris+ 2017 wskazanym w postanowieniu § 7 ust. 1 

dokona w Hurtowni zakupów w kwocie minimum 6000 zł netto lub wielokrotności. 
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c.   będzie uczestniczyć w spotkaniu, o którym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, zwanego 
dalej „Spotkaniem”, 

 
§ 5 

Hurtownia w celu weryfikacji spełniania warunku określonego w postanowieniu § 4 lit. a ma 
prawo zażądać od klienta przedłożenia zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§ 6 
1. Każda osoba lub podmiot spełniający warunek określony w postanowieniu § 4 lit. a za 

jednorazowy zakup w Hurtowni na kwotę minimum 6 000 PLN netto otrzymuje prawo do 
wzięcia udziału w Spotkaniu.  

2. Do obliczania wartości obrotu liczone będą jedynie produkty biorące udział w Programie 
Integris+ 2017 i wymienione w załączniku nr 1. 

 
§ 7 

1. Hurtownia będzie organizować Spotkania po upływie każdego okresu rozliczeniowego 
najpóźniej do upływu kolejnych czterech miesięcy. Okresami rozliczeniowymi są okresy 
1 stycznia – 30 kwietnia, 1 maja  – 31 sierpnia oraz 1 września – 31 grudnia. W Spotkaniu 
mają prawo wziąć udział osoby lub podmioty dysponujące dowodem zakupu na 
minimalną kwotę 6000 zł netto wykonanym w okresie rozliczeniowym, którego Spotkanie 
dotyczy, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. Prawo do wzięcia udziału w Rankingu obrotów i Spotkaniu traci ważność z dniem 
odwołania Programu Integris+ 2017 przez SBS. 

3. W trakcie Spotkania należy potwierdzić komisji wielkość wykazanego obrotu poprzez 
przedłożenie dokumentów potwierdzających zakup produktów, o których mowa w 
postanowieniu § 6 ust. 2. 

 
III. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 
§ 8 

1. Nagrodami w Programie Integris+ 2017 są towary wskazane każdorazowo przez 
Hurtownię na stronie www lub w inny przyjęty przez nią sposób.  

2. Każda z nagród ma określoną w punktach wartość, wskazaną w katalogu nagród 
zamieszczonym na www.integrisplus.pl  

 
§ 9 

1. Każdy z Uczestników Spotkania, który spełnia warunki określone w postanowieniu § 4, 
uzyskuje możliwość odbioru nagrody w ramach uzyskanych punktów, zgodnie z 
katalogiem nagród Odbiór nagrody następuje na zasadach określonych w § 10. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość w gotówce. 
 

§ 10 
1. Uczestnik Programu Integris+ 2017, uprawniony do odbioru nagrody, zobowiązany jest do 

jej faktycznego odbioru w siedzibie Hurtowni w terminie 7 dni od dnia jej przyznania na 
Spotkaniu oraz zapłaty kwoty 1 PLN netto na podstawie wystawionej przez Hurtownię 

http://www.integrisplus.pl/


3 

Uczestnikowi Programu Integris+ 2017 gotówkowej faktury VAT dokumentującej 
spełnienie warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.  

2. W przypadku braku odbioru nagrody w terminie określonym w postanowieniu powyższym 
umowa dotycząca nagrody zostaje rozwiązana, a nagrody przechodzą do puli nagród na 
następne Spotkanie. 

 
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
§ 11 

1. Reklamacje dotyczące Programu Integris+ 2017 mogą być zgłaszane przez Uczestników 
Programu Integris+ 2017 do Hurtowni w terminie 7 dni  od upływu terminu do odbioru 
nagród. 

2. Reklamacje doręczone Hurtowni po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 
 

§ 12 
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej wskazujące 
przyczynę i uzasadnienie reklamacji oraz dane Uczestnika składającego reklamację wraz z 
adresem do korespondencji. 
 

§ 13 
O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostaje powiadomiony pisemnie na wskazany w 
reklamacji adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Hurtownię jego 
reklamacji. Rozstrzygnięcie reklamacji ma charakter ostateczny. 
 
 

V. DANE OSOBOWE 
 

§ 14 
1. Uczestnicy Programu Integris+ 2017 będący osobami fizycznymi, aby mogli wziąć udział w 

Programie, muszą wypełnić deklarację przystąpienia do Programu podając w niej swoje 
dane osobowe i w ten sposób wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez 
Administratora w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz przyznania i przekazania 
nagród. 

2. Wszelkie dane osobowe, które Uczestnik poda w Deklaracji, o której mowa w ustępie 
powyższym, lub reklamacji oraz inne dane osobowe zebrane przez Hurtownię zwaną dalej 
„Administratorem danych”, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez 
Uczestnika zgody, w szczególności w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz 
przyznania i przekazania nagród oraz zgodnie z wymogami określonymi w prawie polskim, a 
przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 922). 

 
§ 15 

Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych 
Uczestników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. 
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§ 16 
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub 
poprawienia, a także usunięcia, co się jednak wiąże z wycofaniem jego udziału w Programie 
Integris+ 2017. 
 

§ 17 
1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do 

właściwej organizacji i rozstrzygnięcia Programu Integris+ 2017. 
2. Administrator danych może również przetwarzać za osobną zgodą Uczestnika jego dane 

osobowe w szczególności w celach: 
  statystycznych,  
 marketingowych prowadzonych przez Administratora danych lub za jego pomocą na 

rzecz osób trzecich, 
 przekazania SBS tychże danych osobowych Uczestnika w celu wykorzystania ich w 

działaniach marketingowych i reklamowych SBS. 
 

§ 18 
Dane osobowe zebrane przez Administratora danych mogą zostać przekazane upoważnionym, 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 
Wzięcie udziału w Programu Integris+ 2017 oznacza akceptację warunków niniejszego 
Regulaminu. 
 

§ 20 
Regulamin Programu Integris+ 2017 dostępny będzie do wglądu w siedzibie SBS oraz Hurtowni, 
a także na stronie oraz www.integrisplus.pl. 
 

§ 21 
SBS ani Hurtowania nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady 
przyznanych nagród. W pozostałym zakresie odpowiedzialność SBS ani Hurtowni wobec 
Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody przyznanej w Programie Integris+ 2017. 
 

§ 22 
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych, w tym zawarte na stronach 
www.grupa-sbs.pl oraz www.integrisplus.pl, mają charakter jedynie informacyjny. Nie dotyczy 
to mocy wiążącej niniejszego Regulaminu. 

 
§ 23 

Uprawnienia Uczestników do nagród nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody SBS i Hurtowni. 
 

§ 24 
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SBS zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez 
zamieszczenie ich na stronach www.grupa-sbs.pl oraz www.integrisplus.pl. 
 

§ 25 
Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie w orientacji w 
jego tekście i nie mają znaczenia dla interpretacji jego postanowień. 

 
§ 26 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego, przy czym zapisy niniejszego regulaminu nie stanowią oferty ani 
przyrzeczenia publicznego w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 
§ 27 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę SBS. 
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