REGULAMIN KONKURSU „Szlifowanie z ASTA”
§ 1. Konkurs - organizator konkursu
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą                               
„Szlifowanie z ASTA”.
2. Organizatorem konkursu jest firma Asta Poland Sp z o.o. ul. Morgowa 4 04-224 Warszawa                       
(zwana dalej „Organizatorem”)
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem stron www.techman.com.pl oraz portalu Facebook
§ 2. Rozpoczęcie, prowadzenie i czas trwania
1. Organizator rozpoczyna Konkurs „Szlifowanie z ASTA” z dniem 01.02.2020 r.,
2. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony organizatora oraz profili społecznościowych
tj.:
• http:techman.com.pl
• https://www.facebook.com/
3. Czas trwania konkursu: Konkurs „Szlifowanie z ASTA” trwa do 30.04.2020 roku
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby spełniające warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Promocję nie łączą się.   Uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z żadnych innych promocji                             
dotyczących tego produktu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Asta Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez                              
członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,                                  
z małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak
również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na
zasady Konkursu określone w Regulaminie. Aby tego dokonać należy podpisać i odesłać regulamin lub
przesłać wiadomość zwrotną, że zapoznało się z regulaminem i zgadza się z zasadami.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Zakup pełnej walizki wraz z akumulatorami szlifierki A-AG125 minimum 10 sztuk (zakup szlifierki bez
akumulatorów nie liczy się w konkursie)
2. Podczas składania zamówienia w „Uwagach” wpisać: „Biorę udział w konkursie” lub wysłać do nas email
na adres: info@techman.com.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konkursie.
3. Sfinalizować zamówienie.
4. Zakupione szlifierki A-AG125 w trakcie trwania konkursu „Szlifowanie z ASTA” w dniach 01.02.2020 –
30.04.2020, nie podlegają zwrotowi.
5. Biorąc udział w konkursie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku                           
w przypadku wygrania nagrody.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1.
2.
3.
4.
5.

Ze wszystkich złożonych zamówień zostanie wyłoniony zwycięzca.
Zwycięzcą zostanie kontrahent, który zakupił największą ilość szlifierek w czasie trwania konkursu.
W przypadku jednakowej ilosci zakupionych szlifierek o zwyciestwie decyduje pierszeństwo zakupu.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 11.05.2020 roku na stronie www.techman.com.pl
O wygranej, zwycięzca zostanie powiadomiony stosowną wiadomością na adres email, z którego             
złożono zamówienie.

§ 5. Nagrody oraz ich wydanie
1. W konkursie zostanie przyznana następująca nagroda: Telewizor marki SAMSUNG UE55RU7172UXXH
LED 55” 4K
2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty,          
kuriera lub osobiście.
3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową.
4. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za
przekazane, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
5. Koszty usług pocztowych, kurierskich lub dowozu osobistego związanych z dostarczeniem nagrody do
Zwycięzcy ponosi Organizator.
6. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu               
o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród
przez Organizatora – Asta Poland Sp z o.o. Ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa.
2. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej obejmuje także publikację, imienia i nazwiska.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem
do Organizatora pod adresem: Asta Poland Sp z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa w terminie 14
dni od daty opublikowania zwycięzcy - bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje opóźnione nie
podlegają rozpatrzeniu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
§ 8. Przepisy końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany mające                  
bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo żądać od zwycięzcy konkursu dowodu tożsamości celem identyfikacji.

