Regulamin promocji „Nasza pierwsza kuchnia z Miele”
1. Organizatorem promocji „Nasza pierwsza kuchnia z Miele” jest firma Miele Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS
0000122417, REGON 012659244.
2. Promocja „Nasza pierwsza kuchnia z Miele” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 15.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. W promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami firmy Miele sp. z o.o.
Warunki promocji „Nasza pierwsza kuchnia z Miele”
5. Promocja „Nasza pierwsza kuchnia z Miele” jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w
momencie wzięcia udziału w Promocji spełniają następujące warunki:
•

ukończyły 18 rok życia,

•

posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

•

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

•

zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

zakupiły urządzenia będące przedmiotem promocji w autoryzowanym punkcie handlu
detalicznego oraz zarejestrowały ww. urządzenia na stronie www.miele-club.pl w terminie 30
dni od daty ich zakupu , podczas rejestracji dołączyły skan lub zdjęcie dowodu zakupu
zestawu objętego promocją tj. oryginalny paragon lub faktura Vat, podały ich numery
fabryczne oraz przeszły pozytywną weryfikację rejestrowanych urządzeń pod kątem ich
pochodzenia. Urządzenia wchodzące w skład promocyjnego zestawu muszą znajdować się na
jednym dowodzie zakupu.
6. Przedmiotem promocji jest zestaw 3 urządzeń Miele z linii ContourLine: w tym dowolny
•

piekarnik, dowolna płyta grzewcza oraz dowolna zmywarka. Zestaw promocyjny składający się z
piekarnika H 2161-1 B, płyty indukcyjnej KM 6115 oraz zmywarki G 4203 i dostępny jest w
niezobowiązującej, rekomendowanej cenie producenta: 9 990 pln brutto.
7. Wykaz urządzeń biorących udział w promocji:
Piekarniki: H 6100 BM, H 2161-1 B, H 2561 B, H 2561 BP, H 6160 B, H 6167 B, H 6360 BP
Płyty ceramiczne: KM 5600, KM 6202
Płyty indukcyjne: KM 6115, KM 6304, KM 6118, KM 6347
Płyty gazowe: KM 2010 G, KM 2034 G
Zmywarki: G 4203, G 4203 i, G 4203 SCi, G 4263 Vi, G 4263 SCVi, G 4760 SCVi, G 4910, G 4910
S.C., G 4910 i, G 4960 Vi, G 6200 S.C., G 6200 SCi, G 6260 SCVi

8. Po spełnieniu w. w. warunków Uczestnik promocji otrzymuje bezpłatnie odkurzacz Miele Classic
C1 PoweLine w kolorze czerwony mango, którego dostarczenie odbywa się drogą przesyłki
kurierskiej na adres podany podczas rejestracji.
9. Przesyłka zostanie dostarczona uprawnionym do jej otrzymania Uczestnikom w terminie 30 dni
od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja zgłoszenia następuje w
terminie 14 dni licząc od dnia poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego
wraz ze skanami wymaganych dokumentów, za pośrednictwem strony internetowej
www.miele-club.pl
10. Udział w promocji „Nasza pierwsza kuchnia z Miele”oznacza akceptację zasad promocji
zawartych w niniejszym regulaminie.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w terminie do 14 dni od daty rejestracji urządzeń biorących udział w promocji na
www.miele-club.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje
data stempla pocztowego. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres:
Miele sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacje
rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieuwzględnienie roszczeń
uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych
roszczeń w sądzie powszechnym.
12. Dane osobowe Uczestników promocji „Nasza pierwsza kuchnia z Miele” przetwarzane będą na
potrzeby prowadzenia promocji oraz innych działań marketingowych, jeśli Uczestnik wyrazi na to
zgodę podczas rejestracji. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn.
zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w
przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach
i w zakresie wskazanych powyżej.
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