REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„WYGODNA WYMIANA”

§1
ORGANIZATOR AKCJI
Organizatorem akcji promocyjnej „WYGODNA WYMIANA”, zwanej dalej „Akcją”, jest spółka FM Produkty
dla Stomatologii Wojciech Feć, Beata Feć sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 112, 30-133 Kraków,
zwana dalej „Organizatorem”.
§2
CZAS TRWANIA AKCJI
1.

Akcja będzie trwać w okresie od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania
zapasów i obejmie tych klientów, którzy spełniają warunki określone w §3 ust. 2 poniżej.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Akcji w każdym czasie, bez
podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub
zawieszenia Akcji na stronie internetowej: www.fmdental.pl lub w siedzibie Organizatora.
§3
UCZESTNICTWO W AKCJI

1.

W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz spółka
spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:


Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,



Posiadanie w placówce urządzenia wyszczególnionego w załączniku nr 1a lub 1b do Akcji,
zwanego dalej „Urządzeniem”,



Wyrażenie chęci udziału w Akcji.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
1.

Nieodpłatne przekazanie Organizatorowi Urządzenia określonego w § 3, ust 2.,

2.

Zakup od Organizatora urządzenia: Mectron Combi Touch Perio, Mectron Combi Touch Standard lub
Mectron Starjet Basic lub Mectron Starjet.

3.

Uregulowanie w terminie określonym na wystawionej Uczestnikowi fakturze należności za zakup
urządzenia Mectron.
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§5
ZASADY I PRZEDMIOT AKCJI
1.

Uczestnikom Akcji, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu i przekażą Urządzenie opisane w
załączniku 1a, Organizator zapewni specjalne warunki zakupu na urządzenia Mectron Combi Touch
Perio lub Mectron Combi Touch Standard , a mianowicie:
1.1. Przy zakupie urządzenia Mectron Combi Touch Perio lub Mectron Combi Touch Standard w cenie
detalicznej obowiązującej w dniu zawarcia transakcji Uczestnik otrzyma:
 albo rabat w wysokości 3 670,00 zł. brutto na zakup urządzenia
 albo dodatkowe akcesoria i materiały do urządzenia o wartości do 4500,00 zł. brutto za
1,00 zł. brutto za sztukę.
2. Uczestnikom Akcji, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu i przekażą Urządzenie opisane w
załączniku 1b, Organizator zapewni specjalne warunki zakupu na urządzenie Mectron Starjet lub
Mectron Starjet Basic, a mianowicie:
2.1. Przy zakupie urządzenia Mectron Starjet lub Mectron Starjet Basic w cenie detalicznej
obowiązującej w dniu zawarcia transakcji Uczestnik otrzyma:
 rabat w wysokości 500,00 zł. brutto na zakup urządzenia,
 oraz 4 dowolne opakowania piasku profilaktycznego Mectron za 1,00 zł. brutto za sztukę.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego)
przedmiotu Akcji.

2.

Przystąpienie do Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie i w
pełni je akceptuje.

3.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
pod adresem www.fmdental.pl.

4.

Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Akcji
mają wyłącznie charakter informacyjny.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

6.

Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie trwania Akcji na adres
siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać dane adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny
opis powodu reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania przez Organizatora. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić
wyłącznie po wyczerpaniu przez Klienta procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym
regulaminie.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

8.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§7
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DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FM Produkty
Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J., ul. J. Lea 112, 30–133 Kraków, Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celach organizacji szkolenia i celach marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia i usunięcia danych przekazanych FM Dental jest dokonywane
na podstawie stosownego wniosku przesłanego FM Dental pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i
nazwiska Zamawiającego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
udziału w szkoleniu.

Kraków, dnia 1 października 2019 roku
Dane kontaktowe Organizatora: FM Produkty Dla Stomatologii Wojciech Feć, Beata Feć sp.j.
ul. J. Lea 112, 30-133 Kraków
Tel: (+48) 12 423 49 10,
fax: (+48) 12 423 49 13
Dział Sprzedaży:
Tel: (+48) 12 423 49 20,
12 423 49 21,
12 423 49 22,
12 423 49 18,
12 423 49 19
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Załącznik nr 1a
do AKCJI PROMOCYJNEJ „WYGODNA WYMIANA”
PRODUCENT
EMS:
NSK:
Acteon:

MODEL
Airflow Prophy Master, Airflow Master Piezon,
Airflow S2
Varios Combi
Prophy Max 1, Prophy Max 2

Załącznik nr 1b
do AKCJI PROMOCYJNEJ „WYGODNA WYMIANA”
Piaskarki na rękaw turbinowy:
PRODUCENT:
EMS:

MODEL
Handy 2, Handy 3, Handy Classic

Acteon:
NSK:
KaVo:
Dürr Dental:

Air-n-go Easy
Prophy Mate NEO, Perio Mate
Prophyflex 3, Prophyflex 4
Lunos
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