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Akcja marketingowa „GWARANTOWANA NAGRODA EVER”
REGULAMIN (wersja pełna)
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest EVER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 19, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000
118365 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2. Akcja marketingowa ma na celu popularyzowanie produktów EVER, jest prowadzona pod nazwą
„GWARANTOWANA NAGRODA EVER” i jest skierowana dla Uczestników dokonujących zakupów
określonych poniżej produktów promocyjnych.
1.3. Akcja marketingowa organizowana jest w dniach 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r.
1.4. Akcją objęte są produkty z oferty Organizatora (EVER) wymienione w pkt. 2.7 – Produkty promowane,
dostępne w sprzedaży u Resellerów w czasie trwania Akcji, sprzedawane Uczestnikom, zgodnie z
obowiązującymi warunkami handlowymi.
1.5. Z akcji wyklucza się zakupy realizowane na podstawie ofert lub poprzedzonych ceną specjalną od
EVER.
1.6. Definicje:
- Reseller – podmiot dokonujący sprzedaży produktów EVER objętych niniejszą Akcją marketingową,
z wyłączeniem Dystrybutorów;
- Uczestnik – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów EVER objętych niniejszą Akcją
marketingową,
- Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia Uczestnika do Akcji marketingowej dostępny w
lokalizacji:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWcSQgRBGzSAOnI8Ax1SEqyLobdTTc3ORCw8_0
vQVC39Lcyw/viewform

wypełniany przez Uczestnika.
- Produkty promowane – produkty, o których mowa w pkt. 2.7., których promowanie dokonywane
jest przez Uczestników w imieniu Organizatora w okresie obowiązywania Akcji;
- Nagroda –dowolny prezent z puli określonej przez Organizatora w poniższym regulaminie akcji
§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji marketingowej
2.1. Osoby spełniające wymagania określone w pkt. 1.2 mogą wziąć udział w Akcji marketingowej,
dokonując zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem strony
(ever.eu/gwarantowana-nagroda-ever) formularza zgłoszeniowego. Wzięcie udziału w Akcji
marketingowej oznacza jednocześnie udostępnienie na jej potrzeby danych osobowych podanych
przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
2.2. Zgłoszenia do Akcji marketingowej wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające
nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.3. Zgłoszenie udziału w Akcji marketingowej oznacza akceptację jej zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od
niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
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2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Osoba będąca Uczestnikiem traci ten status z momentem, w którym przestaje spełniać warunki
uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem.
2.7. Produktami promowanymi są:
W/SRTLRT-001K60/00 | UPS EVER SINLINE RT 1600
W/SRTLRT-002K00/00 | UPS EVER SINLINE RT 2000
W/SRTLRT-003K00/00 | UPS EVER SINLINE RT 3000
W/SRTXRT-001K25/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 1250
W/SRTXRT-001K65/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 1650
W/SRTXRT-002K25/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 2250
W/SRTXRT-003K00/00 | UPS EVER SINLINE RT XL 3000
§ 3. Zasady przyznawania nagród
3.1. Przyznanie Nagrody następuje na podstawie przesłanej Organizatorowi na adres promocjaever@ever.eu przez Uczestnika kserokopii lub skanu faktury zakupu potwierdzającej dokonanie
zakupu Produktu promowanego na rzecz Użytkownika wraz z wypełnieniem formularza
zgłoszeniowego.
a. Organizator może weryfikować prawo Uczestnika do nagrody na podstawie zamówień,
faktur zakupu Produktów oraz innego rodzaju koniecznej dokumentacji uzyskanej od
Partnera lub Uczestnika. Dla ustalenia prawa do nagrody nie będą brane pod uwagę
transakcje, z których Produkt został zwrócony.
b. Uczestnik ma prawo do zakrycia na kopii dokumentu zakupu danych nieistotnych dla
możliwości zweryfikowania prawa do odebrania nagrody
c. Nagroda w niniejszej Akcji marketingowej przyznawane są za każdy zakupiony za
pośrednictwem Uczestnika Produkt wymieniony w pkt. 2.7
d. Nagrodami dla Uczestników Akcji marketingowej są:
i. Skok bungee o wartości 350 zł,
ii. Słuchawki dokanałowe CREATIVE Outlier Sports,
iii. Głośnik przenośny JBL Flip 4,
iv. Carl Zeiss Okulary VR ONE Plus,
i. Wybrane gry komputerowe o wartości 350 zł.
e. Nagrody są wysyłane na podstawie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych o których
mowa w pkt. 2.1 łącznie z dokumentami, o których mowa w pkt. 3.1, w terminie 10 dni od
ich otrzymania przez Organizatora.
f. Nad prawidłowością przebiegu Akcji marketingowej czuwać będzie Komisja złożona z
przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z
wyszczególnieniem laureatów Akcji marketingowej oraz przyznanych im nagród.
g. Przyznane Nagrody przekazywane są Uczestnikom przesyłką poleconą na adres do
korespondencji wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie do 10
dni od otrzymania przez Organizatora pełnej dokumentacji zgłoszeniowej.
h. Nagrody w Akcji marketingowej nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
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i.
j.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej nagrody na analogiczną w sytuacji
jej nieoczekiwanej niedostępności. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika.
Produkty zakupione w czasie trwania akcji „GWARANTOWANA NAGRODA EVER” i
określone w pkt. 2.7 nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

§ 4. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Akcji marketingowej
4.1. Uczestnik Akcji marketingowej zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pomocą
wiadomości e-mail. Dla otrzymania przyznanej nagrody niezbędne jest posiadanie przez Organizatora
kompletnych danych Uczestnika, określonych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt.
2.1.
4.2. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym
Regulaminem.
4.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem lub nie spełnienia wymogów
podanych w Regulaminie, w tym nie podanie wymaganych danych, najpóźniej do dnia 11.VII.2018
nagroda przepada.
4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie
stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku uzyskania prawa do niej.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Akcji marketingowej.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji marketingowej Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji marketingowej. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres EVER Sp. z o.o. ul.
Wołczyńska 19, 60-003 Poznań, z dopiskiem Akcja marketingowa „GWARANTOWANA NAGRODA
EVER”.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem wysłanym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5.7. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika ograniczona jest do wartości przysługującej
Nagrody.
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji marketingowej odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji marketingowej jest
EVER Sp. z o.o.
6.3. Uczestnik Akcji marketingowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Akcji marketingowej.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
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§ 7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (EVER Sp. z o.o.), Poznań ul. Wołczyńska 19,
na stronie http://ever.eu/gwarantowana-nagroda-ever.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.
7.3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji marketingowej i przystąpienie
do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z udziału w
Akcji marketingowej należy przesłać taką informację na skrzynkę e-mail promocja-ever@ever.eu.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to
na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności zmiany terminu Akcji promocyjnej oraz zmian
specyfikacji nagród.
7.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcja marketingowa będą
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
7.6. Zasady przyznawania nagród w Akcji marketingowej nie podlegają przepisom Ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 roku.
7.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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