REGULAMIN AKCJI „Drobnica Rabaty”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Drobnica Rabaty” jest PEKAES sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu,
adres: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS:

0000681167,

NIP:

5270104717,

REGON: 00098228500000, kapitał zakładowy: 28.994.826,50 zł, zwany dalej Organizatorem.
2. Definicje:
1) Spedycja drobnicowa międzynarodowa - rodzaj usługi wykonywany przez Organizatora
Akcji, dokładnie określony w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług PEKAES,
2) Uczestnik

akcji

-

obecny

klient

Organizatora

korzystający

z

usług

spedycji

międzynarodowej drobnicowej, do którego wysłane zostało Zaproszenie wraz z adresem
strony internetowej umożliwiającej udzielenie odpowiedzi,
3) Zaproszenie - wirtualnie wysłana ulotka zawierająca informację o niniejszej Akcji
oraz adres strony internetowej umożliwiającej udzielenie Wskazówki handlowej,
4) Wskazówka handlowa - informacja dot. Podmiotów z siedzibą na terytorium RP
potencjalnie

mających

zapotrzebowanie

na

usługi

spedycji

drobnicowego

międzynarodowej niebędącymi klientami Organizatora udzielana na stronie internetowej
wskazanej w Zaproszeniu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Akcji i określa jej warunki oraz prawa
i obowiązki Uczestników.
4. Akcja organizowana jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem wskazanym
w Zaproszeniu.
5. Akcja trwa od dnia 11.01.2021r. do 11.04.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do

jej

zakończenia

w dowolnym

momencie

lub

wydłużenia

okresu

jej

trwania,

bez konieczności podawania przyczyny.
6. Korzyści płynące z uczestnictwa w Akcji nie podlegają łączeniu z korzyściami płynącymi
z uczestnictwa w innych promocjach lub programach organizowanych przez Organizatora,
chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub z regulaminu danej promocji
organizowanej przez Organizatora.
7. Celem Akcji jest rozwój sprzedaży usług spedycji drobnicowej międzynarodowej („LTL INT”)
poprzez uzyskanie od Uczestników Akcji Wskazówek handlowych, w szczególności nazw,

adresów danych kontaktowych podmiotów potencjalnie mających zapotrzebowanie na usługi
transportu międzynarodowego drobnicowego, niebędącymi klientami Organizatora.

II Zasady Akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla obecnych klientów Organizatora, korzystających z usługi spedycji
drobnicowej międzynarodowej („LTL INT”), do których Organizator wystosuje wirtualne
Zaproszenie do udziału w Akcji.
2. Udział

polega

na

podawaniu

przez

Uczestnika

Akcji

Wskazówek

handlowych.

Wskazówkę handlową należy wysłać na adres strony internetowej, do której adres strony
internetowej zamieszczony jest w Zaproszeniu.
3. Uczestnik Akcji, który wysłał Wskazówkę handlową na wskazany w Zaproszeniu adres email:
rabat.drobnica@pekaes.pl może uzyskać rabat handlowy. Warunkiem udzielenia rabatu jest
pozytywna weryfikacja przez dział Sprzedaży Drobnicowej Międzynarodowej Organizatora
treści i potencjału udzielonej Wskazówki handlowej.
4. Weryfikacja zostanie dokonana w okresie 3 dni roboczych następujących po czasie
wpłynięcia odpowiedzi na Zaproszenie (Wskazówki) do działu Sprzedaży Drobnicy
Międzynarodowej Organizatora.
5. W Akcji zostaną uwzględnione tylko prawidłowe i kompletne zgłoszenia nadesłane
do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. O wyniku weryfikacji Wskazówki, a tym samym o przyznaniu lub odmowie przyznania rabatu
Uczestnika Akcji informuje się mailowo. W przypadku odmowy przyznania rabatu Uczestnikowi
Akcji

przysługuje

prawo

złożenia

reklamacji

na

warunkach

opisanych

w Regulaminie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty otrzymania decyzji (decyduje data
wpływu do Organizatora).
7. Wysokość rabatu wynosi 5 % od stawek aktualnie obowiązujących dla Uczestnika akcji, który
przekazuje informację o co najmniej jednym potencjalnym kliencie. Rabat jest udzielany na
okres 3 miesięcy od daty jego zweryfikowania przez dział Sprzedaży Drobnicowej
Międzynarodowej Organizatora.
8. Maksymalna wysokość rabatu nie może przekroczyć 5%. Podanie większej ilości Klientów
nie wpływa na dalszy wzrost rabatu. Z akcji wyłączone są towary akcyzowe, paczki, towary
wymagające specjalnych warunków transportu, między innymi chłodnia.
9. Wartość usługi podlegającej rabatowi nie może przekroczyć 150 000 złotych łącznie oraz
50 000 złotych w każdym miesiącu obowiązywania rabatu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji wysokości oferowanego w ramach Akcji
rabatu, jak też możliwości wprowadzania dodatkowych warunków skorzystania z takiego

rabatu. Wysokość oferowanego rabatu oraz ewentualne dodatkowe warunki skorzystania
z rabatu są każdorazowo podawane na stronie www.PEKAES.pl.
11. Przystąpienie do Akcji (wysłanie odpowiedzi na Zaproszenie) jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad,
jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Akcji.
13. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie lub naruszy
jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału
w Akcji oraz traci prawo do ewentualnego rabatu.
14. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rabatu.
15. Uczestnik nie może przekazać rabatu innemu podmiotowi.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie rabatu,
bądź wykorzystania rabatu z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego
Uczestnika.
17. Uczestnik Akcji nie może polecić samego siebie. Za polecenie własnej osoby lub podmiotu
powiązanego, bądź zależnego rabat nie przysługuje.

III Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: PEKAES
sp. z o.o., ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Drobnica Rabat” lub mailowo na adres:
rabat.drobnica@pekaes.pl
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie przy uwzględnieniu stopnia
skomplikowania sprawy. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana
reklamacja. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

IV Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany
te

nie

mogą

naruszać

Informacja o zmianie

uprawnień

Regulaminu

wcześniej

będzie

nabytych

udostępniona

na

przez

uczestników

stronie

Akcji.

www.PEKAES.pl

z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem.
2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Nadzór nad przebiegiem Akcji sprawuje Komisja w składzie:
1) MONIKA LASZCZKA - Przewodniczący Komisji,
2) MAREK TKACZYK - Członek Komisji,
3) AGNIESZKA GNAT - Członek Komisji.
4. Komisja odpowiada za zgodność przeprowadzenia Akcji z niniejszym regulaminem.
5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z programem będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, a także zapisy wynikające z Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
8. Odpowiedzialność Organizatora w związku z Akcją jest ograniczona do wartości przyznanej
nagrody.

