REGULAMIN
PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „INTEGRIS+ 2022”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin programu sprzedaży premiowej „Integris+ 2022”, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady programu sprzedaży premiowej pod nazwą „Integris+ 2022”, zwanym dalej
„Programem Integris+ 2022”.
2. Organizatorem Programu Integris+ 2022 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. Poszczególne hurtownie, które podpisały z SBS odpowiednią umowę określającą m.in. zasady
współpracy z SBS przy organizacji sprzedaży premiowej w ramach Programu Integris+ 2022
zwane są dalej „Hurtowniami”, a każda z osobna „Hurtownią”.
§2
1. W ramach Programu Integris+ 2022 Hurtownie organizować będą dla swoich klientów
spotkania, podczas których przekazywane będą nagrody w zależności od liczby uzyskanych
przez klientów punktów w ramach Programu Integris+ 2022, zwane dalej: „Spotkaniami”.
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.
2. Program Integris+ 2022 trwa od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§3
1. Program Integris+ 2022 ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich klientów
Hurtowni prowadzących działalność gospodarczą, którzy spełnią warunki uczestnictwa
w programie.
2. Odwołanie Programu Integris+ 2022 może nastąpić w każdym czasie na mocy decyzji SBS.
Informacja o odwołaniu Programu Integris+ 2022 zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.integrisplus.pl.
3. Postanowienie ustępu powyższego stosuje się odpowiednio w sytuacji zakończenia przez SBS
współpracy dotyczącej Programu Integris+ 2022 z daną Hurtownią.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTEGRIS+ 2022
§4
Uczestnikiem Programu Integris+ 2022, 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,
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b. w okresie trwania Programu Integris+ 2022, wskazanym w postanowieniu § 2 ust. 2

Regulaminu, dokona w Hurtowni zakupów w kwocie minimum 6000,00 zł netto
lub jej wielokrotności.
§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. Do obliczania liczby punktów uzyskanych przez Uczestnika w danej Hurtowni liczone będą
jedynie produkty biorące udział w Programie Integris+ 2022 i wymienione w załączniku nr 1,
które nabyte zostały w danej Hurtowni w całym okresie trwania Programu Integris+ 2022, tj.
niezależnie od momentu spełniania przez Uczestnika warunku uczestnictwa, o którym mowa w
§ 4 lit. b.
2. Hurtownie informują klientów o stosowanym przez nie przeliczniku wartości dokonywanych
zakupów do uzyskiwanych punktów.
3. Minimum kwotowe, o którym mowa w § 4 lit. b oraz punkty zgromadzone w jednej Hurtowni,
nie mogą być wykorzystywane i przedstawione w celu uzyskania nagrody w innej Hurtowni,
niż ta, w której zostały osiągnięte.

1.
2.

3.
4.

5.

§7
W Spotkaniu mają prawo wziąć udział zaproszeni przez Hurtownię Uczestnicy.
O planowanym terminie Spotkania Hurtownia poinformuje Uczestników z co najmniej
2-tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając na adres e-mail Uczestników stosowne zaproszenie
lub w inny przyjęty przez nią sposób.
Prawo do wzięcia udziału w Spotkaniu traci ważność z dniem odwołania Programu Integris+
2022 przez SBS.
W trakcie Spotkania należy potwierdzić komisji wielkość wykazanego obrotu poprzez
przedłożenie dokumentów potwierdzających zakup produktów, o których mowa
w postanowieniu § 6 ust. 1.
Uczestniczenie w jednym Spotkaniu nie wyłącza możliwości brania udziału w kolejnych
Spotkaniach.
§8
1. W zależności od uzyskanej liczby punktów Uczestnik nabywa prawo do wyboru jednej
lub kilku nagród, o których mowa w § 9, zwanych dalej: „Nagrodami”.
2. Wyboru Nagród Uczestnik dokonuje podczas Spotkania.
III. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

§9
1. Nagrodami w Programie Integris+ 2022 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, lub dodatkowo na stronie www Hurtowni
lub w inny przyjęty przez nią sposób.
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1.

2.

§ 10
Każdy z Uczestników Spotkania, który spełnia warunki określone w §4, uzyskuje możliwość
odbioru Nagród w ramach uzyskanych punktów, obliczonych zgodnie z zasadami wyrażonymi
w § 6 ust. 1, zgodnie z katalogiem nagród. Odbiór Nagród następuje na zasadach określonych
w § 11.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody ani na ich równowartość w gotówce.

§ 11
1. Uczestnik Programu Integris+ 2022, który dokonał wyboru Nagrody na Spotkaniu, 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
Uczestnikowi Programu Integris+ 2022 gotówkowej faktury dokumentującej spełnienie
warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.
2. W przypadku braku odbioru Nagród w terminie określonym w postanowieniu powyższym
umowa dotycząca Nagród zostaje rozwiązana, a Nagrody przechodzą do puli nagród
na następne Spotkanie.
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§ 12
1. Reklamacje dotyczące Programu Integris+ 2022 mogą być zgłaszane przez Uczestników
Programu Integris+ 2022 do Hurtowni w terminie 7 dni od ostatniego dnia w którym możliwy
jest odbiór Nagród.
2. Reklamacje doręczone Hurtowni po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
§ 13
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej wskazujące przyczynę
i uzasadnienie reklamacji oraz dane Uczestnika składającego reklamację wraz z adresem
do korespondencji.
§ 14
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 przez SBS ma charakter ostateczny.

V. DANE OSOBOWE
§ 15
O ile ma to zastosowanie, wszelkie dane osobowe, zebrane przez Hurtownię winny być przetwarzane
w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Udział w Programie Integris+ 2022 oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
§ 21
Regulamin Programu Integris+ 2022 dostępny będzie do wglądu w siedzibie SBS oraz Hurtowni,
a także na stronie oraz www.integrisplus.pl.
§ 22
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 Nagród przyznanej w Programie Integris+ 2022.
§ 23
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.
§ 24
Uzyskane przez Uczestników punkty lub uprawnienia Uczestników do Nagród nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody SBS i Hurtowni.
§ 25
SBS zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie
ich na stronach www.grupa-sbs.pl oraz www.integrisplus.pl.
§ 26
Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie w orientacji w jego
tekście i nie mają znaczenia dla interpretacji jego postanowień.
§ 27
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.
§ 28
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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ZAŁĄCZNIK NR 1
PRODUCENT
KELLER
NANOPANEL
DELFIN
ALIAXIS
ARISTON
ARMATURA
KRAKÓW KFA
AURATON
BERETTA
BMETERS
BOSCH
BWT
CAPRICORN

ZAKRES ASORTYMENTU
Cały asortyment z wyłączeniem grzejników aluminiowych KELLER oraz
płytowych KELLER C i CV.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła do c.o. z wyłączeniem produktów
sprzedanych na warunkach ekspozycyjnych, inwestycyjnych, akcesoriach
spoza cennika oraz oznaczonych w cenniku jako inwestycyjne.
Cały asortyment z wyłączeniem grzejników aluminiowych.

Cały asortyment.
Cały asortyment.
Wodomierze i ciepłomierze.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
1. Zawory oraz głowice termostatyczne – wybrane produkty
2. System regulacji ogrzewaniem Danfoss Ally™
3. System regulacji ogrzewaniem podłogowym Danfoss Icon 24V
DANFOSS
4. System regulacji ogrzewaniem podłogowym Danfoss Icon 230V
Szczegółowa lista produktów dostępna TUTAJ i na stronie
www.integrisplus.pl w zakładce Partnerzy Integris+ > DANFOSS
DETAL-MET
Cały asortyment.
EFAR
Cały asortyment.
ELEKTROMET
Cały asortyment z wyłączeniem fotowoltaiki (PV) oraz zbiorników LPG.
ELTERM
Cały asortyment.
FERRO
Baterie oraz zawory kulowe wodne.
GAZEX
Cały asortyment.
GEBO
Cały asortyment z wyłączeniem GEBO Fittings.
Wybrany asortyment.
GRAF Polska
Szczegółowa lista produktów dostępna TUTAJ i na stronie
www.integrisplus.pl w zakładce Partnerzy Integris+ > GRAF Polska
GRUNDFOS
Grupy produktowe COMFORT i SOLOLIFT2.
HEXONIC (SECESPOL) Cały asortyment.
INSTAL-PROJEKT
Katalog podstawowy INSTAL-PROJEKT.
INTER-SANO
Cały asortyment.
KAN
Cały asortyment z wyłączeniem narzędzi.
KLARWOD
Cały asortyment z wyłączeniem soli.
KOTAR
Cały asortyment.
KRZYS-POL
Cały asortyment.
LUXRAD
Cały asortyment.
1. HC1L Syfon umywalkowy butelkowy
2. WC-F23R-EU Przyłącze kanalizacyjne elastyczne
3. HC2730LCPN-PB Syfon brodzikowy 60 mm
MCALPINE
4. HC252570B Syfon brodzikowy 65 mm
5. HC31M-N1 Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny i głębokiego
brodzika z pokrętłem i korkiem
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6.
7.

NIBE
NMC
PERFEXIM
PREVEX
PROFITOR
RICOM ENERGY
ROTHENBERGER
STIEBEL ELTRON
THERMAFLEX
UNIPAK

VAILLANT

VALVEX

WILO
WOLF

HC2 Syfon umywalkowy butelkowy „niski”
HC30-EX Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny i głębokiego
brodzika z sitem przelewowym i spustowym
8. FLX-CCB-600 Złączka montażowa harmonijkowa dł. 600 mm
9. WHB-1 Syfon umywalkowy niski 1 1/4" 32 mm z membraną
silikonową
10. HC13SPS-X32PF Syfon umywalkowy z przedłużką 5/4" x 32 mm
11. HC2-FUNNEL Syfon do zrzutu popłuczyn
Pompy ciepła NIBE SPLIT: AMS 10-6 (064205), AMS 10-8 (064033), AMS 1012 (064110) oraz AMS 10-16 (064035).
Cały asortyment.
Kurki kulowe Perfekt System serii PHA-001 do PHA-005
oraz kurki kulowe Huzar.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Cały asortyment.
Ogrzewacze pojemnościowe oraz przepływowe oraz
wentylacja/rekuperacja.
Szczegółowa lista produktów dostępna TUTAJ i na stronie
www.integrisplus.pl w zakładce Partnerzy Integris+ > STIEBEL ELTRON
Cały asortyment.
Cały asortyment.
KOTŁY NA WYŁĄCZNOŚĆ:
1. Kocioł Vaillant ecoTEC intro VCW 18/24 AS/1-1 (H-PL) dwufunkcyjny
(kod: 0010026095)
2. Kocioł Vaillant EcoTEC pro 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny 24,5 kW
(kod: 0010021978)
3. PAKIETY z kotłem Vaillant EcoTEC pro 246/5-3 (H-PL)
(kod: 1, 2, 1V, 2V, 100MG, 120MG, 150MG)
1. Baterie łazienkowe i kuchenne serii V, V BLACK, CADIA, DALI, DALI
WHITE, DALI BLACK, LOFT, ANGELO, LOGIC
2. Baterie specjalne TIMEPRESS i URIVEX
3. Zestawy natryskowe podtynkowe DIONE i CARRE
4. Kolumny i zestawy natryskowe COOL, VERA i WET
5. Słuchawki: 3-funkcyjna EASY i 5-funkcyjna WET
6. SILVER Wąż natryskowy PVC
7. Wybrany asortyment z kategorii:
 Armatura instalacyjna wodna
 Armatura instalacyjna gazowa
 Armatura instalacyjna centralnego ogrzewania
 Części do rozdzielaczy
Szczegółowa lista produktów dostępna TUTAJ i na stronie
www.integrisplus.pl w zakładce Partnerzy Integris+ > VALVEX
Grupy produktowe: Stratos PICO 25/1-4, Stratos PICO 25/1-6, Star-Z NOVA
A, Plavis, HiSewlift, HiDrainift, Initial Drain, Initial Waste, HWJ, TWU4.
Szczegółowa lista produktów dostępna TUTAJ i na stronie
www.integrisplus.pl w zakładce Partnerzy Integris+ > WILO
Cały asortyment.

Strona 6 z 6

