
 

 

REGULAMIN Promocji 
„Buduj z Sufigs-em” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Promocji jest SUFIGS MRÓWKA Sp. z o.o. Sp. K. oraz Sufigs Sp. z o.o. 
2. Promocja prowadzona będzie pod nazwą „ Buduj z Sufigs-em ”. 
3. Promocja organizowany jest od 4 maja 2020 r. do 31.12.2021 r. 
4. Regulamin promocji dostępny będzie na stronie internetowej www.sufigs.pl  

 
II. Zasady udziału w promocji 

 
1. Promocja przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które  zawieszą baner reklamowy na 

ogrodzeniu budowy  lub na fasadzie naprzeciw drogi głównej ( lub widoczny z drogi głównej)  
na minimum 6 miesięcy. 

  

2. Promocja przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności  gospodarczej.  
 

3. W promocja nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora promocji, najbliżsi członkowie  
ich rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę, usługi na rzecz Organizatora. 

 
 

4. Zasady przeprowadzenia promocji.  
Klient kupując materiały budowlane w Sufigs Sp. z o.o. otrzyma tablicę budowlaną za 1 zł i zawiesi baner 
reklamujący SUFIGS MRÓWKA Sp. z o.o. Sp. K. oraz Sufigs Sp. z o.o. zgodnie z  punkt II podpunkt 1. 
Minimalny czas  jaki ma wisieć baner to 6 miesięcy. Po otrzymaniu zdjęć potwierdzających zawieszenie 
reklamy klient otrzymuje kupon rabatowy o wartości 200 zł. Kupon rabatowy  można zrealizować w 
Oddziałach Tarnów, Podrzecze, Zakliczyn należącą do firmy  SUFIGS MRÓWKA Sp. z o.o. Sp. K przy 
zakupach za minimum 500 zł. Promocje nie łączą się. Po uzupełnieniu Formularza rejestracyjnego  
załącznik nr.1 klient otrzyma kartę rabatową na zakupy w oddziałach Tarnów, Zakliczyn, Podrzecze 
należących do firmy SUFIGS MRÓWKA Sp. z o.o. Sp. K. 
 Karta rabatowa uprawnia do 5% rabatu- promocje nie łączą się. Podstawą do uruchomienia promocji jest 
uzupełnienie i podpisanie przez klienta formularza rejestracyjnego załącznik nr. 2 
 

5. Baner jest własnością Sufigs po zakończeniu promocji klient zobowiązuje się wrócić baner organizatorowi. 
Klient zobowiązuje się dbać o estetykę i wygląd banera 
 

 
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Organizator promocji  informuje uczestników promocji,  
iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 
uczestnika promocji zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. 
Klauzula informacyjna Administratora danych stanowi załącznik nr. 3  „RODO” do niniejszego Regulaminu. 
 

 
 
 
 

http://www.sufigs.pl/


 

 

 
 

 
III. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia promocji  można składać    wyłącznie 

na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia promocji, na adres siedziby Organizatora promocji: SUFIGS 
Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 33-101 Tarnów. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres 
składającego reklamacje, jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana  najpóźniej w terminie 14 
dni od dnia rozstrzygnięcia promocji  listem poleconym na adres Organizatora. Forma pisemna zgłaszania 
reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

2. Pisemne reklamacje,  będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji . 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom promocji zgodnie z postanowieniami procedury 
reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie. 

2. Czas trwania promocji może zostać zmieniony decyzją Organizatora. 
3. Niniejszy regulamin  obowiązuje w okresie trwania niniejszej promocji. 
4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

Cywilnego. 
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną 

mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
    Data, Czytelny podpis klienta 

 
 


