„PAKIET KORZYŚCI NA START”
REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin dotyczy akcji promocyjnych pod nazwą „Pakiet korzyści na start”, zwanych dalej „Pakiet korzyści”.
2. Organizatorem Pakietu Korzyści jest Flügger Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ulicy Rakietowej 20A.
3. Pakiet korzyści prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy przedsiębiorców
posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy będą dokonywać zakupów Produktów w sklepach
Flügger farby na terenie Polski i odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej
Regulamin).
§ 2. Uczestnictwo w Pakiecie Korzyści.

1. Uczestnikiem Pakietu Korzyści (dalej zwanym Uczestnikiem) może zostać wyłącznie przedsiębiorca, firma wykonująca
usługi remontowo-budowlane, reprezentowana przez osobę umocowaną do działania w imieniu i na jego rzecz, która
spełnia warunki i zastrzeżenia niniejszego Regulaminu. Przez podmiot gospodarczy rozumie się zarejestrowaną
działalność gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej (spółki osobowe), bądź osobę prawną.

2. Pakiet korzyści jest dedykowany Klientom, którzy pierwszych zakupów w sklepach Flügger farby dokonali po 31 lipca
2018. Przystępując do Pakietu Korzyści Klient, który nie był do tej pory zarejestrowany w systemie AX Flügger farby,
otrzyma książeczkę kuponową.

3. Na Pakiet Korzyści składa się 14 promocji, w ramach których można otrzymać korzyści w postaci rabatów, nagród
rzeczowych i punktów w programie lojalnościowym.

4. Promocje, w ramach Pakietu Korzyści, oferowane są w sklepach Flugger farby i obejmują produkty sprzedawane w
sklepach Flügger farby w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
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6. Informacje na temat Pakietu korzyści rozpowszechniane będą drogą pocztową i elektroniczną oraz w sklepach
Flügger farby.

7. Żeby skorzystać z oferowanych promocji trzeba być posiadaczem książeczki kuponowej, która umożliwi skorzystanie
z korzyści, dystrybuowanej w sklepach Flügger farby. Książeczka podzielona jest na 14 kuponów, w której każdy
kupon odpowiada jednej promocji.

8. Aby wziąć udział w Pakiecie Korzyści należy spełnić łącznie warunki wskazane poniżej:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu Programu zamieszczonego pod adresem fluggerpartner.pl
b) spełniać wymogi wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu,
c) być posiadaczem książeczki kuponowej

9. Przystąpienie do Pakietu Korzyści oznacza jednoczesne zaakceptowanie zasad Regulaminu.
10. W Pakiecie Korzyści nie mogą brać udziału dystrybutorzy oraz pracownicy Flügger.
§ 3. Kupony promocyjne.
1.

W ramach Pakietu Korzyści każdy Uczestnik, który spełni wymagania § 2 niniejszego Regulaminu otrzyma do
zrealizowania pulę Kuponów, zebranych w książeczce kuponowej. Kupony Promocyjne będą oferowane
Uczestnikom w sklepach w Flügger farby.
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Podczas zakupów Uczestnik okazuje otrzymany od Organizatora Kupon Promocyjny, który pozwala sprzedawcy w
sklepie Flügger farby na odbiór korzyści, w tym naliczenie rabatu, odbiór punktów lub nagrody rzeczowej zgodnie z
wybranym Kuponem.
Aby zrealizować Kupon Promocyjny należy okazać go i pozostawić w formie wydrukowanej u sprzedawcy w sklepie
Flügger farby.
Kupon Promocyjny możliwy jest do wykorzystania przez Uczestnika tylko jeden raz oraz według zasady, że za łączne
zakupy na jeden paragon/ jedną fakturę można wykorzystać tylko jeden kupon (Jednorazowy Zakup) dla produktów
których on dotyczy (o ile kupon dotyczy zakupu konkretnego produktu). Promocje w ramach jednorazowego zakupu
nie mogą być łączone, czyli zakup dwóch promocyjnych produktów na jednym paragonie/fakturze upoważnia do
skorzystania tylko z jednego kuponu promocyjnego.
Wszystkie ceny poniżej są cenami brutto.
Zasady odbioru korzyści oferowanych w ramach Pakietu Korzyści i zebranych w kuponach:
 Wykorzystanie Kuponu „Koszulki za 1 zł” - uprawnia do zakupu 2 T- shirtów (Jednego z produktu o
numerach EDB: 40068, 40078, 40098, 40118) za 1,23 zł – przy Jednorazowym Zakupie Produktów
powyżej 400 zł. Wartość zakupów powyżej 400 zł uprawnia do jednokrotnego odbioru 2 T-shirtów, bez
względu na to o ile ta wartość została przekroczona.
 Wykorzystanie Kuponu „Flutex 5 z rabatem” upoważnia do Jednorazowego Zakupu Produktów Flutex
5 (Produkty o numerach EDB: 74557, 41840, 41842, 41841, 41843, 41847, 41846, 41845, 41844,
41851, 41850, 41849, 41848, 99388, 99437, 99449, 99451, 99462, 99473, 99484) z rabatem 13%.
 Wykorzystanie Kuponu „Flutex 2 S z rabatem” upoważnia do Jednorazowego Zakupu Produktów
Flutex 2S (Produkty o numerach EDB: 76734, 76731, 76733, 77041, 77921) z rabatem 13%.
 Wykorzystanie Kuponu „Wizyta doradcy technicznego na budowie” upoważnia do skorzystania z
bezpłatnej wizyty doradcy technicznego Flügger na budowie po wcześniejszym umówieniu terminu z
wyznaczonym doradcą. Doradca dojeżdża na budowę, która jest położona w promilu 20 km od miasta,
w którym mieści się sklep Flügger farby, do którego zgłosił się Klient. Jeżeli budowa/miejsce spotkania
z Klientem leży poza obszarem działania doradcy możliwość wizyty na budowie będzie każdorazowo
indywidualnie rozpatrywana przez doradcę.
 Wykorzystanie Kuponu „Udział w szkoleniu Flügger Farby Akademia” upoważnia do odbioru rabatu w
wysokości 20% - na udział jednej osoby w szkoleniu Flügger Farby Akademia pod warunkiem
dokonania wcześniej przynajmniej jednego zakupu w sklepie Flügger farby.
 Wykorzystanie Kuponu „Wzornik Flügger 900 z rabatem” na zakup wzornika Flügger 900 (Produkt o
numerze EDB: 20900) w obniżonej cenie o 50 zł – za Jednorazowy Zakup produktów powyżej 500 zł.
Wartość zakupów powyżej 500 zł uprawnia do jednokrotnego zakupu jednego wzornika 900 w
obniżonej cenie, bez względu na to o ile ta wartość została przekroczona.
 Wykorzystanie Kuponu „Punkty w Programie Lojalnościowym Spec Klub” i otrzymanie podwójnych
punktów w programie lojalnościowym Spec Klub za Jednorazowy Zakup produktów w dniu
wykorzystania kuponu. Warunkiem otrzymania podwójnych punktów jest przystąpienie do programu
lojalnościowego Spec Klub, na zasadach opisanych w regulaminie programu, dostępnym w każdym
sklepie Flugger farby. Punkty zostaną naliczone najpóźniej w ciągu 72 h od realizacji kuponu, pod
warunkiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnika do programu.
 Wykorzystanie Kuponu „Easy Filler taniej” upoważnia do Jednorazowego Zakupu Produktów Easy
Filler (Produkty o numerach EDB: 76759, 73790, 73785) z rabatem o 10 zł brutto liczonym za każdą
sztukę produktu.
 Wykorzystanie Kuponu „Kup dwa środki czyszczące” upoważnia do otrzymania rabatu za zakupy
środków Fluren 37 (Produktu o numerze EDB: 76135, 73796, 60550) lub Fluren 33 (Produktu o
numerze EDB: 77900), na zasadach: kup jeden produkt, w dowolnej liczbie, w ramach Jednorazowego
Zakupu, a drugi, tańszy produkt, w dowolnej liczbie, w ramach tego samego zakupu otrzymasz 13%
taniej.
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Wykorzystanie Kuponu „Tapety i okładziny z rabatem” upoważnia do otrzymania rabatu w wysokości
10% za Jednorazowe Zakupy tapet i okładzin (Produkty należące do grupy produktowej EDB: 100,110,
150, 160,170).
 Wykorzystanie Kuponu „Rękawiczki nylonowe za 1,23 zł” (Produktu o numerze EDB: 83420, 83430,
83470, 83475) upoważnia do obioru rękawiczek nylonowych za 1,23 zł przy Jednorazowym Zakupie
dwóch uszczelniaczy Flügger: Flügger Wall Seal, biały; Flügger Wet Seal, biały; Flügger All Seal, biały,
Flugger Wood Seal biały (Produkty o numerach EDB: 76145, 76353, 77108, 77990).
 Wykorzystanie Kuponu „Asortyment MASCOT z rabatem 10%” (Produktu o numerze EDB: 78249,
78251) upoważnia do otrzymania 10% rabatu na cały asortyment MASCOT (Produkty należące do
grupy produktowej EDB: 231) za zakupy dwóch opakowań produktu Facade Zero o pojemności 9,1 l, w
ramach tego samego Jednorazowego Zakupu. Ubrania objęte promocją (ust. w przypadku braku
odpowiedniego rozmiaru w czasie trwania promocji Uczestnik akcji może zamówić w okresie trwania
akcji promocyjnej opisanym w §1 niniejszego regulaminu i odebrać w sklepach biorących udział w akcji
w terminie określonym przez pracownika sklepu przy składaniu zamówienia.
 Wykorzystanie Kuponu „Grunt wodny non-drip w promocyjnej cenie” upoważnia do możliwości
zakupu gruntu wodnego non-drip o pojemności 10 litrów (Produkt o numerze EDB 76627) , w cenie
68,79 zł, za zakup dowolnej farby do wnętrz o pojemności 10 litrów lub 9,1 litra (Produkty należące do
grupy produktowej EDB: 010).
 Wykorzystanie Kuponu „Pędzel z serii Flügger Wood Tex za 1,23 zł” – upoważnia do odbioru pędzla
do drewna Flügger Wood Tex 1887 50 mm (Produkt o numerze EDB 80803) za 1,23 zł, za Jednorazowy
Zakup produktów do drewna na zewnątrz z serii Flügger Wood Tex (Produkty należące do grupy
produktowej EDB: 060, 061,062, 066, 067) o wartości powyżej 200 zł brutto. Wartość zakupów
powyżej 200 zł brutto uprawnia do jednokrotnego odbioru pędzla Flügger Wood Tex 1887 50 mm
(Produkt o numerze EDB 80803) za 1,23 zł, bez względu na to o ile ta wartość została przekroczona.
Dodatkowo przy Jednorazowym Zakupie za 1500 zł brutto w trakcie trwania Pakietu Korzyści można
uzyskać regularny rabat dla stałych Wykonawców. Ta zasada dotyczy każdego Jednorazowego Zakupu –
niezależnie i nie ma na nią wpływu wykorzystanie kuponu promocyjnego.
7. Wszystkie promocje dotyczą cen detalicznych brutto i obowiązują do 31.12.2018 roku.
8. Każdy kupon promocyjny można wykorzystać wyłącznie jeden raz.
9. Regulamin promocji jest dostępny we wszystkich sklepach Flügger farby w całej Polsce.
10. Liczba produktów jest ograniczona. Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów.
11. Rabaty, o których mowa w pkt. 6 powyżej nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4. Dane osobowe i przesyłanie informacji.
1.

Przystępując do Pakietu Korzyści i dokonując zakupu produktów Flügger farby Uczestnicy wyrażają zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z jego
organizacją. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz innych
obowiązujących aktów prawnych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest
Flügger Sp. z o.o.

2.

Administrator ma prawo do przekazywania danych Uczestników Agencji Reklamowej Axel Janusz Dembiński spółka
komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod 60-391), ul. Swoboda 14 oraz innym podmiotom jeżeli jest to konieczne dla
prawidłowego wykonania celu przetwarzania oznaczonego w niniejszym Regulaminie, a oznaczone podmioty dają
gwarancję przetwarzania danych w oparciu o obowiązujące normy prawne.
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§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w Pakiecie Korzyści można zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały
czas trwania Programu oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji pod
wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje
powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą
rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik
zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

1.
2.
3.

4.

§ 6. Postanowienia końcowe.
Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora, w sklepach
Flügger farby oraz na stronie internetowej fluggerpartner.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz do rozwiązania akcji przed końcem okresu
obowiązywania bez podania przyczyny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Uczestników
Programu obowiązują w szczególności właściwe przepisy prawno-podatkowe. Wartość uzyskanej w Programie
Korzyści Uczestnik dolicza do przychodu swojej firmy.
Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwy sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
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