REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ
"WYBIERZ JASNĄ STRONE MOCY I WBIJAJ PO NAGRODY"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej
prowadzonej pod nazwą „WYBIERZ JASNĄ STRONE MOCY I WBIJAJ PO NAGRODY "
("Promocja").
2. Organizatorem Promocji jest Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, kod pocztowy: 00-838, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317222, NIP: 95122-67-484 ("Organizator").
3. Koordynatorem Promocji jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod
pocztowy 03-680, ul. Wolbromska 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, NIP: 118-16-62-282 (dalej:
"Koordynator"). Koordynator odpowiedzialny jest za obsługę Promocji, w szczególności za
przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, wysyłkę
nagród w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Sprzedaż promocyjna trwa od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. W przypadku
sklepów internetowych („Sklepy On-line”) Promocja obowiązuje od dnia 01 września 2021 r.
godz. 00:01 do dnia 30 września 2021 r. godz. 23:59 - decyduje data i godzina wysłania
Zamówienia na serwer Sklepu On-line.
2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach stacjonarnych i
Sklepach On-line (zwanych dalej łącznie „Sklepami”) mających swoją siedzibę na terenie
Polski.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”)
mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji
uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów o których mowa w § 4 ust. 1
o minimalnej cenie zakupu określonej w § 4 ust. 1.
2. W Promocji nie mogą brać udziału:
a) osoby prawne;
b) Pracownicy Organizatora lub Koordynatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin
tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały
bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad
zorganizowaniem Promocji i jej wdrożeniem;
c) osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupują Produkty
Promocyjne w celu dalszej odsprzedaży.
§ 4. Zasady Promocji
1. Sprzedażą promocyjną objęte są młotki marki STANLEY i STANLEY FATMAX, których
szczegółową listę stanowi Załącznik nr 1
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2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez
Uczestników w Sklepach i terminach określonych w § 2 Regulaminu. W przypadku
wątpliwości co do tego, czy dany produkt objęty jest sprzedażą promocyjną, decyzję
podejmuje Organizator - Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.
3. Promocja polega na zapewnieniu, dla Uczestników, którzy spełniają wszystkie jej warunki,
prezentu („Prezent”, „Prezenty”), którego rodzaj jest uzależniony łącznie od marki oraz
wartości brutto zakupionego Produktu Promocyjnego lub sumy zakupionych Produktów
Promocyjnych tej samej marki potwierdzonych na jednym dowodzie zakupu. Wykaz
prezentów wraz z minimalnymi kwotami zakupu określa poniższa tabela.
Tabela nr 1
Rodzaj
zakupionego
Produktu
Promocyjnego

Minimalna
cena zakupu
brutto

Nazwa i wartość rynkowa Prezentu brutto

Młotki STANLEY
lub STANLEY
FATMAX

100,00 zł

Uchwyt na młotek do pasa STANLEY
STST1-80117 o wartości 25,00 zł

100 szt.

Młotki STANLEY
lub STANLEY
FATMAX

250,00 zł

Pas monterski skórzany STANLEY
STST1-80119 o wartości 75,00 zł

200 szt.

Młotki STANLEY
lub STANLEY
FATMAX

330,00 zł

Uchwyt na młotek do pasa STANLEY
STST1-80117 oraz pas monterski
skórzany STANLEY STST1-80119 o
wartości 100,00 zł

Pula
Prezentów

4. Ceny zakupionych Produktów Promocyjnych w ramach jednego rodzaju produktów na
jednym dowodzie zakupu sumują się. Tym samym zakupy większej liczby Produktów
Promocyjnych w cenie jednostkowej brutto niższej niż określona minimalna cena
jednostkowa zakupu uprawniają do uczestnictwa w Promocji lub do otrzymania Prezentu
przypisanego do wyższego progu jeśli suma cen brutto Produktów Promocyjnych osiąga
określony próg lub go przekracza i zarazem potwierdzone są na jednym dowodzie zakupu.
Przykład
•

Pan Zenon Budżetowy kupił na jednym paragonie 2 młotki STANLEY każde w
cenie 50 zł. Dzięki temu osiągnął próg wymagany w promocji i otrzymał prezent
należny za zakup młotków STANLEY za minimum 100 zł

5. Na jeden dowód zakupu przysługuje jeden Prezent. Uczestnik może jednakże przedstawić
więcej niż jeden dowód zakupu i odebrać więcej niż jeden Prezent o ile wartości zakupów
na każdym z tych dowodów zakupu osiągnie minimalne wartości zakupu brutto wymagane
regulaminem.
6. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione
Produkty Promocyjne jak i otrzymane Prezenty nie mogą być przedmiotem dalszej
odsprzedaży.
7. Liczba Prezentów jest ograniczona. Limity Prezentów w każdej kategorii określa kolumna
Pula Prezentów w tabeli nr 1 w ust. 3 powyżej. O ewentualnym wyczerpaniu się puli
Prezentów w danej kategorii Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej
pod adresem www.szybkanagroda.pl. O przyznaniu Prezentu w przypadku braków w ich
asortymencie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W Promocji zostaną uwzględnione zgłoszenia Uczestników, którzy oprócz wymagań, o
których mowa w § 3 spełnią łącznie poniższe warunki:
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a) W czasie obowiązywania Promocji (określonym w § 2 ust. 1) dokonają zakupu Produktu
Promocyjnego oraz
b) w ciągu 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż do 07 października 2021 r. godz.
23:59:59 zgłoszą swój udział w Promocji za pomocą Formularza Uczestnictwa
dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.szybkanagroda.pl przez:
i. podanie daty zakupu Produktu Promocyjnego;
ii. podanie danych teleadresowych: imię i nazwisko, ulica, numer
domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefon, adres e-mail;
iii. NIP sklepu, w którym został dokonany zakup
iv. podanie łącznej kwoty zakupu brutto produktów jednej z marek objętych
promocją:
v. załączenie
skanu lub czytelnego zdjęcia dowodu zakupu Produktu
Promocyjnego (paragonu fiskalnego lub faktury).
O zachowaniu terminu o którym mowa powyżej decyduje data i godzina wysłania
danych na serwer Koordynatora.
9. Dane Uczestnika, który zgłosił swój udział w promocji na stronie www.szybkanagroda.pl i
załączył jako dowód zakupu fakturę, muszą się zgadzać z danymi nabywcy na fakturze.
10. Jako dowód zakupu nie są uznawane dokumenty nie zawierające zarazem: daty
wystawienia, numeru dokumentu, nazwy i adresu wystawcy dowodu zakupu,
jednoznacznego określenia zakupionego towaru oraz jego marki i ceny zakupu brutto
Produktu Promocyjnego. W przypadku braku, na dowodzie zakupu, symbolu lub nazwy
marki zakupionego Produktu Promocyjnego dopuszcza się odręczne jego dopisanie
potwierdzone pieczęcią Sklepu, w którym dokonano zakupu.
11. W przypadku powzięcia przez Koordynatora wątpliwości, co do prawdziwości lub
prawidłowości dowodu zakupu, Koordynator ma prawo zażądać od Uczestnika
dodatkowych wyjaśnień, w tym przesłania przez Uczestnika na własny koszt oryginalnego
dowodu zakupu w celu jego weryfikacji zawiadamiając go o tym drogą mailową lub
telefoniczną. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania,
Koordynator odsyła Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i informuje o decyzji odnośnie
przyznania Prezentu.
12. Prezent przesyłany jest na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu
30 dni od daty poprawnej rejestracji zakupu o której mowa w § 4 ust. 8 lit. b powyżej, na
adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji.
13. Uczestnik traci prawo do otrzymania Prezentu jeżeli:
a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b) w Formularzu Uczestnictwa, w polach oznaczonych jako obowiązkowe nie poda danych
niezbędnych do przesłania Prezentu lub podane dane są niekompletne; lub
c) załączony skan/ zdjęcie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów
Promocyjnych są podrobione lub nieczytelne; lub
d) dowód zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego poza okresem
obowiązywania sprzedaży promocyjnej; lub
e) dowód zakupu stwierdza zakup Produktu Promocyjnego/ Produktów Promocyjnych o
niewystarczającej wartości stosownie do zapisów § 4 ust. 3 i 4.
f) dowód zakupu nie określa rodzaju oraz marki zakupionego produktu; lub
g) dowód zakupu potwierdza zakup produktu nieobjętego Promocją; lub
h) na przesłany dowód zakupu Produktu Promocyjnego wydano już Prezent w ramach
Promocji; lub
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i)

Uczestnik uniemożliwił Koordynatorowi weryfikację dowodu zakupu Produktu
Promocyjnego w okolicznościach określonych w ust. 10 powyżej, w tym w sytuacji gdy
przesłana kopia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego jest uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej odczytanie.

14. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w
szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na
odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na
odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w
stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do Prezentu, a Uczestnik jest
zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.
15. Prezenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
a) zważywszy na to, że wartość Prezentów w niniejszej sprzedaży premiowej nie
przekracza 2000 zł ich otrzymanie – o ile zakupy dokonywane są bez związku z
prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą – nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) nagrody uzyskane przez Uczestników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowią ich przychód podlegający rozliczeniu i
opodatkowaniu przez przedsiębiorcę w rozumieniu i zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176
z późn. zm.).
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji oraz 60 dni po jej zakończeniu
tj. najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej
lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub
data nadania przesyłki kurierskiej (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data
wysłania e-maila (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej). Upływ tego terminu nie
powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do
Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
2. Reklamacje należy wysyłać na adres Koordynatora: Karlsbad Sp. z o. o., ul. Wolbromska
38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – WYBIERZ JASNĄ STRONE MOCY I
WBIJAJ PO NAGRODY " lub e-mail: kontakt@szybkanagroda.pl z tematem wiadomości:
Reklamacja - „WYBIERZ JASNĄ STRONE MOCY I WBIJAJ PO NAGRODY”.
3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji powiadamiany jest w taki sam
sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w
przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą
elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji przez Koordynatora.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo
powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez
Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Stanley
Black & Decker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68.
2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Promocji Koordynatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych.
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3. W związku z prowadzeniem Promocji zbierane są od Uczestników następujące dane
osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, zawód wykonywany.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Promocji, w tym otrzymania Prezentu oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie
konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji. Po upływie tego okresu dane
osobowe Uczestników zostaną usunięte.
5. Uczestnik Promocji może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat
produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres email, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i
usług Organizatora.
6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnicy mają prawo do wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod
www.szybkanagroda.pl oraz w siedzibach Organizatora i Koordynatora.

adresem:

2. Przystąpienie do Promocji wymaga uprzedniego zapoznania się przez Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez zaznaczenie właściwego pola na
Formularzu Uczestnictwa
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.
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Załącznik nr 1
Młotki STANLEY i STANLEY FATMAX biorące udział w promocji:
Nr produktu

Opis

1-51-031
1-51-033
1-51-037
1-51-039
1-51-171
1-51-172
1-51-173
1-51-174
1-51-175
1-51-178
1-51-488
1-51-489
1-51-937
1-54-022
1-54-051
1-54-052
1-54-053
1-54-665
1-54-672
1-54-697
1-54-712
1-54-716
1-54-719
1-54-724
1-54-732
1-56-001
1-57-530
1-57-531
1-57-532
1-57-533
1-57-534
1-57-550
1-57-552
1-57-554
FMHT1-51275
FMHT1-51276
FMHT1-51277
FMHT1-51278
FMHT1-56006
FMHT1-56008

Młotek ciesielski STEELMASTER 450G
Młotek ciesielski STEELMASTER 570G
Młotek ciesielski z magnesem STEELMASTER LATT HAMMER 600G
Młotek murarski reński STEELMASTER 500G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 100G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 200G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 300G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 400G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 500G
Młotek DIN ślusarski trzonek hikorowy 800G
Młotek ciesielski BLUESTRIKE 450G
Młotek ciesielski Bluestrike 570G
Młotek STANLEY Antivibe Latt Hammer 600G
Młotek murarski reński FATMAX Antivibe (Bricklayer's) 570g
Młotek DIN CLUB 1000g trzonek drewniany
Młotek DIN CLUB 1250g trzonek drewniany
Młotek DIN CLUB 1500g trzonek drewniany
Młotek ślusarski (FR) trzonek drewniany 250G/25MM
Młotek ślusarski (FR) trzonek drewniany 1250G/45MM
Młotek dla elektryków 200g/18mm - trzonek drewniany
Młotek okrągły trzonek grafitowy 340 G
Młotek okrągły trzonek grafitowy 450 G
Młotek dla spawacza 300G
Młotek okrągły trzonek grafitowy 680 G
Młotek okrągły trzonek grafitowy 900 G
Młotek FatMax AV Dwuobuchowy (Drilling) 1,3kg
Młotek Compocast bezodrzutowy 283g
Młotek Compocast bezodrzutowy 510G
Młotek Compocast bezodrzutowy 595G
Młotek Compocast bezodrzutowy 1200G
Młotek Compocast bezodrzutowy 1470G
Młotek Compocast ciężki bezodrzutowy 2260G
Młotek Compocast ciężki bezodrzutowy 4760G
Młotek Compocast ciężki bezodrzutowy 5210G
Młotek ciesielski FatMax pazur zakrzywiony 453g
Młotek ciesielski FatMax pazur prosty 453g
Młotek ciesielski FatMax pazur zakrzywiony 567g
Młotek ciesielski FatMax pazur prosty 567g
Młot przebijak FM z systemem Antivibe 1361g - krótka rękojeść
Młot konstrukcyjny FM z systemem Antivibe 1814g - krótka rękojeść
Młot konstrukcyjny, kowalski FM z systemem Antivibe 1814g - krótka
rękojeść
Młot wyburzeniowy FM z systemem Antivibe 2721g - długa rękojeść
Młot wyburzeniowy FM z systemem Antivibe 3628g - długa rękojeść
Młot wyburzeniowy FM z systemem Antivibe 4536g - długa rękojeść

FMHT1-56009
FMHT1-56010
FMHT1-56011
FMHT1-56019
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FMHT51367-2
STHT0-51309
STHT0-51310
STHT0-51311
STHT0-51312
STHT0-51906
STHT0-51907
STHT0-51908
STHT0-51909
STHT0-51910
STHT0-51911
STHT0-54123
STHT0-54126
STHT0-54127
STHT0-54128
STHT0-54129
STHT0-54131
STHT0-54154
STHT0-54155
STHT0-54156
STHT0-54157
STHT0-54158
STHT0-54159
STHT0-54160
STHT9-51309
XTHT1-51123
XTHT1-51148

Multinarzędzie Młotek-fubar
Młotek Stanley FIBERGLASS 450g z zakrzywionym pazurem
Młotek Stanley FIBERGLASS 560g z zakrzywionym pazurem
Młotek Stanley FIBERGLASS 600g ciesielski LATT HAMMER
Młotek Stanley FIBERGLASS 600g ciesielski LATT HAMMER
Młotek Stanley FIBERGLASS 200g ślusarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 300g ślusarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 500g ślusarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 800g ślusarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 1000g ślusarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 200g Elektr.
Młotek Stanley FIBERGLASS 730g COFFREEUR
Młotek Stanley FIBERGLASS 1000G CLUB
Młotek Stanley FIBERGLASS 1250G CLUB
Młotek Stanley FIBERGLASS 1500G CLUB
Młotek Stanley FIBERGLASS 25mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 30mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 35mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 40mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 45mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 50mm FR
Młotek Stanley FIBERGLASS 160g stolarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 315g stolarski
Młotek Stanley FIBERGLASS 500g stolarski
Młotek ciesielski z włóknem szklanym z zawieszką
Młotek konstruktorski FATMAX 370dag z pazurem
Młotek konstruktorski FATMAX 370dag z pazurem zakrzywionym
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