REGULAMIN PROMOCJI „Hydraulik”

§1
Definicje
1.

Promocja – sprzedaż premiowa produktów Organizatora, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie.

2.

Organizator - Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, wpisana
do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000068409, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
81 000 000 zł, REGON: 351376420, NIP 675-000-13-20.

3.

Produkt – którykolwiek z produktów Organizatora z segmentu deszczowni i baterii prysznicowych, objętych
programem promocji dostępny w sklepach partnerskich znajdujących się na stronie http://hydraulik24.grupaarmatura.pl w sekcji „Gdzie kupić?”.

4.

Uczestnik - osoba fizyczna, będąca konsumentem zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), która zakupiła produkt Organizatora na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie oraz zaakceptowała i spełnia warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.

Partner – dystrybutor produktu, u którego Uczestnik będzie mógł nabyć produkt, z którym związana będzie
możliwość skorzystania z programu promocji; aktualna lista Partnerów dostępna jest pod adresem:
http://hydraulik24.grupa-armatura.pl w sekcji „Gdzie kupić?”.

6.

Strona internetowa – strona internetowa o adresie: http://hydraulik24.grupa-armatura.pl za pośrednictwem
której Uczestnik wypełnia formularze rejestracyjne na potrzeby skorzystania z programu promocji.

7.

Ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000009831, NIP 526 025-10-49, kapitał zakładowy: 86.352.300 zł, wpłacony w całości, zwany dalej: PZU SA.

8.

Ubezpieczenie – ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez PZU SA na podstawie Ogólnych warunków
grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik” z dnia 04.12.2017 r., zwanych dalej: OWU.

9.

Regulamin – niniejszy regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,
sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych Promocją.
§2
Postanowienia ogólne

1.

Promocja umożliwia Uczestnikom skorzystanie z dodatkowej usługi – ubezpieczenie PZU Assistance „Hydraulik”
związanej z zakupem Produktu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.

Wartość świadczeń wskazanych w ust.1, stanowiących nagrodę w sprzedaży premiowej nie przekracza
jednorazowo 400 zł.

3.

Udział Uczestników w Promocji jest dobrowolny.

4.

Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sklepach internetowych
Partnerów oraz innych oficjalnych kanałach Partnerów prowadzących sprzedaż detaliczna Produktów
Organizatora.

5.

Promocja jest ograniczona w czasie i dotyczy zakupu Produktu w okresie od dnia 21.01.2018 do dnia
21.03.2018.
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6.

Operatorem Programu promocji od strony technicznej oraz podmiotem gromadzącym dane przesyłane przez
Uczestników za pomocą formularza rejestracyjnego jest They.pl z siedzibą w Warszawie adres ul.Konstruktorska
12, NIP 521-362-34-89, REGON 145901831, KRS nr 0000495738, działająca na zlecenie i na rzecz Organizatora.
§4
Zasady korzystania z Promocji

1.

Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej
http://hydraulik24.grupa-armatura.pl/ oraz akceptacja treści maila przesłanego na wskazany w formularzu adres
e-mail, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu Produktu.

2.

Po akceptacji maila przesłanego na wskazany w formularzu adres e-mail, Uczestnik otrzymuje kolejną (drugą)
wiadomość e-mail wraz z dokumentem potwierdzającym przystąpienie do Ubezpieczenia. Wiadomość jest
dowodem objęcia Produktu Promocją.

3.

W celu dokonania rejestracji na Stronie internetowej Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny zawierający
następujące dane:
3.1. dane zakupu: sklep, w którym dokonano zakupu z listy partnerów, numer dowodu zakupu oraz kopia
dokumentu potwierdzającego zakup (jpg, png, pdf);
3.2. dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, numer PESEL;
3.3. dane teleadresowe: adres wraz z numerem domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, adres email oraz
numer telefonu;
3.4. zgodę na przesłanie na adres e-mail Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU Assistance
„Hydraulik” w formacie PDF;
3.5. zgodę na marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telemarketing;
3.6. akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i zasad przetwarzania i udostępniania danych osobowych.

4.

Uczestnik odbiera przesłane drogą elektroniczną OWU grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik” oraz
klikając w pole: Przystępuję do Promocji „Hydraulik” składa oświadczenie o:
4.1. zapoznaniu się i akceptacji OWU i Regulaminu;
4.2. przystąpieniu do ubezpieczenia i do Promocji
4.3. wyrażeniu zgody na udostepnienie PZU SA przez Organizatora informacji niezbędnych do prawidłowej
obsługi umowy ubezpieczenia.

5.

Organizator ma prawo do weryfikacji oryginalnego dowodu zakupu Produktu.

6.

Promocja nie podlega sumowaniu, co oznacza, że jeden Uczestnik korzysta z ubezpieczenia tylko w odniesieniu
do jednego miejsca ubezpieczenia znajdującego się pod adresem wskazanym w oświadczeniu o przystąpieniu
do Umowy grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik”, niezależnie od liczby Produktów kupionych
przez Uczestnika w okresie trwania Promocji.

7.

W przypadku konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę
w sprzedaży premiowej, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51,
poz. 307).

8.

Uczestnik, który odstąpił od umowy nabycia produktu lub wymienił produkt na inny nie objęty Promocją,
przestaje być Uczestnikiem Promocji w rozumieniu § 7 ust.5 pkt 5) Ogólnych warunków grupowego
ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik”. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa.

9.

Uczestnik, który dokona zbycia produktu osobie trzeciej przestaje być Uczestnikiem Promocji w rozumieniu
§ 7 ust. 5 pkt 5) Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik”. W takim przypadku
ochrona ubezpieczeniowa wygasa.
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§5
Ubezpieczenie
1.

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem grupowym świadczonym przez PZU SA na rzecz Uczestników korzystających
z Promocji.

2.

Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Regulaminu,
z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 i 9.

3.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja oraz pokrycie przez PZU SA kosztów usług assistance (interwencji
hydraulika) w razie zajścia w okresie ubezpieczenia awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania w miejscu ubezpieczenia, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych warunkach
grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik” z dnia 29.11.2017 r.

4.

Awaria instalacji to wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne
od woli Ubezpieczonego uszkodzenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania, powodujące
zaprzestanie jej funkcjonowania lub nieprawidłowość działania, co wiąże się z powstaniem lub możliwością
powstania szkód w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia.

5.

W przypadku awarii instalacji w miejscu ubezpieczenia PZU SA organizuje wizytę hydraulika i pokrywa koszty
interwencji w miejscu ubezpieczenia, tj. koszty dojazdu, diagnozy, robocizny oraz koszty części zamiennych

6.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwie interwencje hydraulika, w okresie 12 miesięcy
i maksymalnie do kwoty 400 zł w odniesieniu do jednej interwencji.

7.

Korzystanie z Ubezpieczenia odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w Ogólnych warunkach
grupowego ubezpieczenia PZU Assistance „Hydraulik” z dnia 29.11.2017 r., z którymi Uczestnik zobowiązany jest
się zapoznać przed przystąpieniem do Promocji oraz które przesyłane są w formie dokumentu PDF na adres
e-mail podany przez Uczestnika w zasadach rejestracji określonej w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ubezpieczony
może zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe, zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej i uzyskać dodatkową
informację o ubezpieczeniu pod następującymi numerami telefonu i adresami: 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
lub poprzez adres email: hydraulik24@grupa-armatura.pl.

8.

W celu skorzystania z ubezpieczenia, Uczestnik (lub osoba działająca w jego imieniu) jest zobowiązany
niezwłocznie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego zawiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Centrum
Alarmowe pod numerem telefonu 801 102 102 lub (22) 566 55 55 zgodnie z zasadami określonymi w OWU.

9.

Składki w tytułu Ubezpieczenia pokrywa Organizator.

10. Odpowiedzialność za przebieg postępowania w ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej ponosi PZU SA.

§6
Reklamacje związane z programem promocji
1.

Reklamacje związane z promocją, z zastrzeżeniem ust. 3, należy zgłaszać Organizatorowi z dopiskiem Promocja
„Hydraulik” w formie:
1.1. elektronicznej na adres: hydraulik24@grupa-armatura.pl;
1.2. pisemnej na adres: Armatura Kraków S.A., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków;

2.

Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji i niezwłocznie poinformuje
o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w takiej formie, w jakiej reklamacja została zgłoszona.

3.

Reklamacje związane z przebiegiem postępowania w ramach świadczonej przez PZU SA ochrony
ubezpieczeniowej należy składać w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta, w formie pisemnej, ustnej lub
elektronicznej, na warunkach określonych szczegółowo w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia PZU
Assistance „Hydraulik”.

3

§7
Dane osobowe
1.

Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z Promocji.

2.

Dane Uczestników biorących udział w Promocji (Ubezpieczonych), będą przetwarzane przez administratora
danych osobowych którym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-133
Warszawa, al. Jana Pawła II 24. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych i ich poprawiania.

3.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia.

4.

Dane Uczestników biorących udział w Promocji mogą być również przetwarzane na zasadzie powierzenia do
dalszego przetwarzania.

5.

PZU SA, dla celów realizacji usług ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Uczestnikom programu promocji,
powierzył na piśmie Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu promocji, z
prawem dalszego podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, w
granicach uprawnień przysługujących w tym zakresie Organizatorowi.

6.

Organizator powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu promocji procesorowi
They.pl z siedzibą w Warszawie.

7.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

8.

Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ich
poprawiania i usunięcia.

9.

Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, składając w tym zakresie
oświadczenie na adres Armatura Kraków S.A., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków lub na adres e-mail
hydraulik24@grupa-armatura.pl.

10. Uczestnik, który wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych przestaje być Uczestnikiem programu
promocji w rozumieniu § 7 ust. 5 pkt 5) Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU Assistance
„Hydraulik”. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa.
§8
Postanowienia końcowe
1.

Treść Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na stronie internetowej
http://hydraulik24.grupa-armatura.pl/.

2.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
zastępują, ani nie uzupełniają reguł przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3.

W wypadku wątpliwości co do treści postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.

4.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą
„Hydraulik”

5.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez
podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

4

