Regulamin konkursu: „Be smart & clean z ePrimo”
§ 1 Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie:
1. Organizator - Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Tel.: +48 22 431 47 60
Fax:: +48 22 431 47 00
email: praxis@praxis.pl
www.praxis.pl
NIP: 522-304-28-25
KRS nr: 0000601987 - Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON nr: 362856893
Numer rejestrowy BDO: 000013791
2. Konkurs – „Be smart & clean z ePrimo” przeprowadzany przez Organizatora, na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Partner Handlowy – klient Praxis, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego uprawniony do składana zamówień.
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna – pracownik lub współpracownik (osoby zatrudnione
na podstawie umów cywilnoprawnych) Partnera Handlowego firmy Praxis.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Be smart & clean z
ePrimo” oraz zasady nagradzania Uczestników.
2. Konkurs odbywa się w dniach od 01.03.2019 do 14.04.2019r.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy uprawnieni do składania zamówień w firmie Praxis.
2. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Partnera Handlowego o udziale w Konkursie,
a w przypadku, gdy Partner wyrazi sprzeciw, Uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji udziału
w Konkursie.
3.

W czasie trwania promocji w dniach 01.03.2019-14.04.2019 dziesięciu klientów, którzy zrobią największy
obrót na marce ePrimo (tylko tusze i tonery) otrzymają odpowiednio poniższe nagrody ujęte w §4.
Decyduje data wystawienia faktury.

§ 4 Nagroda
1. Nagrodą w konkursie są:
3. nagrody główne:
1. miejsce - odkurzacz iRobot Roomba 695
2. miejsce - odkurzacz Philips PowerPro Aqua 3w1 FC6404/01
3. miejsce - odkurzacz Bosch BBHL21840
7. Nagród pocieszenia:
- zestawy smart home DGM SOK-DS/31: kamera, czujnik otwarcia okna/drzwi, syrena - 2 szt
- smart listwy zasilające DGM PS-W1043 - 3 szt
- smart DGM żarówka LED + smart DGM gniazdko elektryczne (L-WR9W1 + PP-W103) - 2 szt

Nagrodzonych zostanie łącznie trzech Uczestników, z zastrzeżeniem, że nagrodę w Konkursie
może otrzymać tylko jeden pracownik/współpracownik Partnera Handlowego.
2. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
11,11 % wartości nagrody rzeczowej. Przed wydaniem nagrody Organizator nie wypłaci
zwycięzcy, lecz potrąci część nagrody w postaci nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, na co zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca
zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszelkich danych w takim zakresie, w jakim ich
przekazanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków
płatnika. Powyższe dane muszą być podane w przeciwnym razie nagroda nie zostanie wydana

§ 5 Zasady wyboru nagrodzonych
1. Nagrodzonymi będą Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu dokonają największych
wartościowo zakupów wybranych towarów ePrimo (tusze i tonery ePrimo) .
2. Nagroda w konkursie może być przekazana innemu pracownikowi/współpracownikowi Partnera
Handlowego tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
3. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrodzone zakupy nie podlegają zwrotowi.
5. Nagroda zostanie wydana nagrodzonemu Uczestnikowi po podaniu przez niego danych
niezbędnych do wystawienia rozliczenia PIT oraz podpisaniu i przesłaniu pocztą protokołu
przekazania nagrody.

§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na
warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania
Nagrody zwycięzcy Konkursu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
imię, nazwisko, nazwa Partnera Handlowego, dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub
okolicznościami niezawinionymi przez Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa zakłócenia lub przerwy w działaniu portalu B2B.
2. Warunkiem wydania nagród jest brak zaległości płatniczych w stosunku do Praxis Invent spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, którego pracownik/współpracownik
wygrał Konkurs.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu,
pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku
Konkursu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

