REGULAMIN CZASOWEJ AKCJI WSPIERAJĄCEJ SPRZEDAŻ DLA KLIENTÓW FIRMY WATS
„PROJEKT PAKIETY GRUPY HANDLOWEJ”
Regulamin:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Postanowienia ogólne
1. Czasowa akcja wspierająca dla Klietnów WATS (zwany dalej "PROJEKTEM"), jest
organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez WATS Sp. Z o.o. z siedzibą
w Mysłowice 41-400 ul. Obrzeżna Płn 15 C (dalej "Organizator"). Niniejszy regulamin
określa zasady organizacji i przebiegu Projektu.
2. Opracowaniem, organizacją i weryfikacją założeń projektu zajmuje się Organizator
poprzez Przedstawicieli Regionalnych, BOK oraz dział Marketingu.
3. W Projekcie mogą brać udział firmy będące Klientami Organizatora z wyłączeniem:
1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Projektu,
3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w p/1 i 2. powyżej, to jest osób
będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w
stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we
wspólnym pożyciu.
Czas trwania Projektu:
1. Projekt organizowany jest w dniach od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku z
możliwością przedłużenia o dowolny czas na warunkach niniejszego regulaminu.
Korzyści z projektu:
1. Korzyściami dla Klienta są produkty będące w stałej ofercie WATS, które czasowo może
nabyć w obniżonej cenie będące formą wsparcia marketingowego oraz zbudowania
lojalności w grupie Klientów.
2. Uczestnikom Projektu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanego produktu na
inny.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Projektu z tytułu nieotrzymania produktów, które
nie zostały im przyznane, są wyłączone.
Zasady Projektu:
1. Klient dokonuje zakupów wybranych towarów w konkretnych zestawieniach
wskazanych przez WATS zwanych pakietami. W ramach każdego pakietu Klient
otrzyma wskazany przez WATS towar po czasowo obniżonej cenie. Konkretna
zawartość pakietu ustalana jest przez Zarząd WATS i podawana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej lub w kanałach social mediów prowadzonych
przez firmę WATS oraz poprzez pocztę elektroniczną lub komunikatory do pracowników
i współpracowników firmy.
2. W Projekcie biorą udział firmy prowadzące Salony bądź Zakłady Fryzjerskie
dokonujące zakupów dowolnych produktów z oferty WATS Sp. z o.o. na kwotę powyżej
300 zł brutto na podstawie faktur VAT zwane w dalszej części „Klientem”
3. Klientowi w ramach dokonywanych zakupów pakietowych nie przysługuje SYSTEM
obniżek zwany Systemem rabatowania stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wysyłka Pakietów :
1. Zakupione przez Klienta pakiety w ramach projektu zostaną przesłane na koszt
Organizatora na adres siedziby Klienta wskazany na fakturze.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Klienci spełniają warunki określone
w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator
może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do
niniejszego regulaminu Promocji lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również
odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie
danej osoby z projektu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Korzyści
Marketingowych oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa
do Korzyści bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje związane z Projektem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora,
na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Projektem najpóźniej do
14 dni od daty otrzymania Materiału Marketingowego.
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Biorąc udział w Projekcie Klient, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia projektu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Projektu, których nie
był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej lub działania firm
trzecich zaangażowanych w Projekt ( drukarni, wytwórców materiałów
marketingowych, kurierów i innych).
2. nie doręczenie Klientowi materiału marketingowego spowodowane nie
wypełnieniem przez Klienta warunków określonych niniejszym regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Projektu, w tym treści niniejszego
regulaminu w trakcie trwania Projektu.

Mysłowice, czerwiec 2022 r.
Zarząd WATS Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do regulaminu Projektu „Visuelle” System Rabatowania

