
REGULAMIN „KONKURSU W WYD. III 
MAGAZYNU GRUPY SBS” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS W WYD. III MAGAZYNU 

GRUPY SBS”. 

2. Organizatorem konkursu jest SBS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-205),  

przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, numer KRS 0000091967. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w sierpniu 2017 r. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna lub prawna, która spełni warunki udziału w konkursie, w tym nie jest 

pracownikiem SBS Sp. z o.o. ani członkiem jego rodziny. 

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. 

3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w  tym prawa do nagrody, nie 

można przenosić na inne osoby czy podmioty. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

A. Spełnić warunki uczestnictwa zamieszczone w §2 niniejszego regulaminu. 

B. Odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania umieszczone w wyd. III Magazynu 

Grupy SBS. 

C. Przesłać odpowiedzi na adres: marketing@grupa-sbs.pl, w tytule wpisując: „Konkurs 

z Magazynu Grupy SBS”. 

D. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Nagrody otrzyma 10 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Aby otrzymać nagrodę należy także: 

E. W odpowiedzi na mail potwierdzający zakwalifikowanie się do grona nagrodzonych, 

w ciągu 7 dni podać dane teleadresowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica i numer 

lokalu, kod pocztowy i miasto, numer telefonu kontaktowego). 

F. Nieprzesłanie danych teleadresowych w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości od 

organizatora jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na kolejnego użytkownika, który spełnił warunki uczestnictwa. 
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G. Przesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie w celu 

przeprowadzenia konkursu i wysyłki nagrody. 

H. Organizator zastrzega, że powiadomienie uczestników o nagrodzie nastąpi wyłącznie 

w formie mailowej. 

§ 4 

NAGRODY 
1. Nagrodami są następujące produkty: 

a. zestaw Deante Cascada Eliptic z baterią natryskową 

b. system odwróconej osmozy RO6 Dom Wody 

c. głośnik Bluetooth JBL GO orange 

d. 100 metrów rury KAN Blue Floor do ogrzewania podłogowego 

e. Zestaw wakacyjny: śpiwór + ręcznik kąpielowy 

f. Przewodowy, tygodniowy, programowalny regulator temperatury Keller NEW 

g. Separator popiołu i gruzu z filtrem 

h. Odwodnienie liniowe Winkiel Ekoline 800 mm z rusztem perle 

i. Kupon 1 000 zł na zakup grzejnika kanałowego Regulus w Hurtowniach 

Grupy SBS 

j. Kurtyna powietrzna elektryczna VTS WING e200 15 kw 

2. Wartości  nagród z pozycji od a do h nie przekraczają kwoty 760 zł. Nagrody te będą 

wysłane bezpośrednio do zwycięzców bez żadnych dodatkowych kosztów. 

3. Wartości  nagród z pozycji od i do j przekraczają kwotę 760 zł. Nagrody te będą do 

odbioru w wybranej przez zwycięzcę Hurtowni Grupy SBS. Podczas odbioru 

zwycięzca będzie musiał ponieść koszt nagrody w wysokości 1 zł. 

4. Nagrody otrzyma 10 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie 

pytania. 

5. Nagrody przydzielane są w kolejności alfabetycznej, patrząc po nazwie producenta. 

6. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest SBS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi (91-205), przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, numer KRS 000091967.  

2. Dane podane przez uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i 

wydania nagród, a także przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Zgoda na 

przetwarzanie danych w tym celu zostać odwołana w każdym czasie, jednak w takim 

wypadku dalszy udział w konkursie nie będzie możliwy. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

4. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści dotyczących 

go danych osobowych oraz ich poprawiania.  



5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie i odbioru nagrody. 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@grupa-sbs.pl lub w formie 

pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby organizatora (SBS sp. z o.o., 

ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź) przez cały czas trwania konkursu oraz w 

terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu. Za datę zakończenia konkursu uważa 

się 31.08.2017 r. 

2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmieć 

następująco: REKLAMACJA – KONKURS W WYD. III MAGAZYNU GRUPY SBS”. 

Identyczny dopisek powinien znajdować się na kopercie, w której wysyłany będzie list 

polecony. 

3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data nadania reklamacji. 

4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności te 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu 

reklamacji. 

6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, 

będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki 

określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów. 

3. Odmowa uczestnika wyklucza go z konkursu, o ile wątpliwości organizatora są 

uzasadnione. 

 


