
 

REGULAMIN 
 

Konkursu  „Grzejemy z Toyotą”   

__________________________________________________________________________ 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizator Konkursu „Grzejemy z Toyotą” zwanego dalej Konkursem. 

Organizatorem Konkursu  jest DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253 , 00-403 Warszawa) wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000620901, 

NIP:9591968493, REGON: 363378898 adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda 

Strawczyńska 103 A, zwana dalej Organizatorem. 

  

1.2.  Czas trwania  i miejsce organizacji Konkursu 

Konkurs jest organizowany jest w terminie  od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r. na terenie całej 

Polski w sklepach i hurtowniach gdzie prowadzona jest sprzedaż kotłów DEFRO. 

 

1.3. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja kotłów  Organizatora  - firmy DEFRO. 

 

1.4. Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikiem  Konkursu, (zwany dalej Uczestnikiem) jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 

18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała osobiście 

jednorazowego zakupu  w terminie od 1.10.2019r. do 31.10.2019 r. zakupu dowolnego kotła 

Firmy DEFRO i odebrała w kasie dowód zakupu tj. paragon lub fakturę imienną 

wystawioną na osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Paragon lub 

faktura,  stanowią wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Konkursie.  Jednorazowy 

zakup według wyżej opisanych procedur  i warunków, zwany jest dalej Zakupem promocyjnym. 

 

1.5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:  

Z uczestnictwa w Konkursie  wyłączone są:  

firmy tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne posiadające 

zdolność prawną; osoby które są pracownikami Organizatora bez względu na podstawę 



 

zatrudnienia a także osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (umowa 

zlecenie, umowa o dzieło). 

 

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

-  dokonać Zakupu promocyjnego w terminie od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r.; 

- zachować Dowód Zakupu promocyjnego tj. paragon lub fakturę imienną, pod rygorem 

utraty prawa do nagrody; 

-  zarejestrować się w Konkursie  w terminie od 1.10.2019 r. do 02.11.2019 r. poprzez 

wejście na stronę www.defro.pl i prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego 

zwanego dalej Formularzem tj. wpisać wszystkie niezbędne dane, odznaczyć 

obowiązkowe oświadczenia i zgody i wpisać hasło reklamujące kotły firmy DEFRO; 

- Do Formularza należy załączyć czytelne zdjęcie / scan dowodu zakupu / ( i karty 

gwarancyjnej)  w pliku jpg, pdf, na którym widoczna jest nazwa i numer seryjny 

zakupionego kotła wyłącznie marki DEFRO. 

Do udziału w Konkursie uprawniają wyłącznie dowody zakupu, na których 

widnieje data Zakupu promocyjnego od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r. 

 

2.2. Każdy Formularz  zawiera miejsce na wpisanie:  

imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy zakupionego kotła DEFRO, numer seryjny kotła, 

nr dowodu zakupu (paragon lub faktura ), hasło reklamowe . 

Faktura imienna z Vat 23 % lub w przypadku faktury 8% Vat z montażem- obowiązkowo trzeba 

załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną z data sprzedaży i data montażu instalacji.  

Formularz zawiera  oświadczenia i zgody:  

Oświadczenia obowiązkowe, niezbędne do udziału w Konkursie  

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie  „Grzejemy z Toyotą”  

- Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Grzejemy z Toyotą” 

- Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem hasła zgłoszonego do Konkursu „Grzejemy z 

Toyotą” 

- Zgłoszone przeze mnie hasło nie narusza praw osób trzecich. W przypadku 

roszczeń ze strony osób trzecich ponoszę pełną odpowiedzialność za jego treść. 

- Oświadczam, ukończyłem 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

- Oświadczam, że nie jestem: pracownikiem Organizatora  Konkursu „Grzejemy z Toyotą” bez 

względu na podstawę zatrudnienia, a także osobą pozostające z Organizatorem w stosunku 

cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).  

                        - Oświadczam, że w przypadku wygranej przekazuję prawa majątkowe do treści nagrodzonego 

hasła oraz wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację, powielanie dowolną techniką,  bez 



 

ograniczenia czasowego i terytorialnego treści zgłoszonego do Konkursu hasła zgodnie z Ustawą 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r.  przez 

Organizatora Konkursu DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

w Warszawie, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Grzejemy z 

Toyotą” w tym również  do celów reklamowych, marketingowych nieodpłatnej publikacji treści 

hasła, którego jestem autorem na stronie www.defro.pl   oraz w profilach firmy Organizatora 

Konkursu  na portalach społecznościowych.  

 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), na potrzeby 

Konkursu „Grzejemy z Toyotą” organizowanej przez  DEFRO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Warszawie, ul. Solec 24/253 , 00-403 Warszawa, 

adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 A  (Administrator danych 

osobowych). Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: podanie danych jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody;  jako 

Uczestnik Konkursu  posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania 

ich przenoszenia; posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego 

danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  

 
Pod powyższymi danymi i oświadczeniami znajduje się data wypełnienia Formularza 

oraz miejsce na odznaczenie, potwierdzenie prawidłowości wpisanych danych, 

oświadczeń i zgód.  

2.2. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza, na stronie www.defro.pl pojawia się 

potwierdzenie prawidłowej rejestracji w Konkursie. 

2.3. Jeden Uczestnik może zarejestrować się więcej niż jeden raz w Konkursie, pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Regulaminu Konkursu, tj. dokonania 

kolejnego zakupu promocyjnego, wypełnienia Formularza.  

2.4. W Konkursie biorą udział tylko prawidłowo wypełnione Formularze, zawierające 

wszystkie dane oraz obowiązkowe oświadczenia i zgody.  
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3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

3.1. Organizator  w dniu 12.11.2019 r. wydrukuje wszystkie prawidłowo zgłoszone hasła do 

Konkursu.  

3.2. Specjalnie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w dniu 12.11.2019 r. po 

zapoznaniu się z treścią wszystkich zgłoszonych do Konkursu haseł, wpisanych na  

prawidłowo uzupełnionych Formularzach wybierze jedno  najbardziej kreatywne  

i pomysłowe hasło, a jego autorowi – Zwycięzcy  przyzna nagrodę.  

 

4. NAGRODA  W KONKURSIE  

4.1. Nagrodą w  Konkursie jest: 

- samochód osobowy 1 szt. Toyota AYGO, wersja X-PLAY/Style poj. 1,0,  72 KM , rocznik 

2019 o wartości 41 412  zł brutto oraz nagroda finansowa w wysokości 4 601,00 zł   – 

przeznaczona na uregulowanie podatku od nagrody, łączna wartość nagrody 46 013,00 zł 

brutto.  

 

4.2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.  

 

4.3. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. Przed wydaniem nagród, Organizator zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 

lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1387) 

pobiera od Laureata zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości 

nagrody a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego. 

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, WYDANIE NAGRODY 

5.1. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu przez Komisję nagrody zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.defro.pl w terminie 

15.11.2019 r. Dodatkowo w dniu 15.11.2019 r.  Laureat nagrody  zostanie poinformowany o  

wygranej, miejscu odbioru nagrody za pomocą wiadomości sms wysłanej na nr telefonu 

podany przez Uczestnika na Formularzu. 

 

5.2. Organizator  ma prawo zażądać od Laureata nagrody (pod rygorem utraty prawa do nagrody  

przez Laureata)  oryginału Dowodu zakupu. Żądanie Organizatora może nastąpić jedyne na 

piśmie w postaci wiadomości sms przesłanej do Laureata na numer telefonu wskazany w  

Formularzu, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o 

przyznanej nagrodzie w dniu 15.11.2019 r.  W przypadku takiego żądania Laureat zobowiązany 

jest do przesłania w ciągu 7 dni roboczych (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) od  



 

 

wystąpienia żądania listem poleconym do Organizatora na adres jego siedziby  oryginału Dowodu 

zakupu. W przypadku braku przesłania przez Laureata oryginału Dowodu zakupu, Laureat 

taki traci prawo do nagrody.  

Warunkiem wydania nagrody jest okazanie przez Laureata dowodu tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport). 

5.3. Nagroda zostanie wydana w siedzibie Organizatora w terminie do 6.12.2019 r.  

5.4. Nagroda nieodebrana w terminie  do 6.12.2019 roku   przechodzi do dyspozycji 

Organizatora Konkursu. 

 

6. REKLAMACJE 

6.1. Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres korespondencyjny  

Organizatora DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 26-067 

Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 A lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

adres e-mail: konkurs@defro.pl . z dopiskiem – „Reklamacja  „Grzejemy z Toyotą” z podaniem 

imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika Konkursu, daty i miejsca zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Konkursu podaje również adres elektroniczny do 

komunikacji. Reklamacje są zgłaszane w terminie do  10.01.2019 r.  decyduje data wpływu. 

6.2. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

6.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku 

odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data 

nadania wiadomości e-mail. 

6.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo                                            

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

7.1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie  

www.defro.pl w terminie od 1.10.2019 r. do 31.01.2020 r.  

Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Konkursu zostanie przesłany  e-mailem lub 

tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres. 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy 

obowiązującego prawa. 

7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i celach związanych 

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem  Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z  

mailto:konkurs@defro.pl


 

 

Uczestnikami oraz wydania nagrody Laureatowi, w tym również poprzez publikację informacji o 

wynikach Konkursu w środkach masowego przekazu za zgodą Uczestników Konkursu.  

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Administrator może 

powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu innym podmiotom. Każdy 

Uczestnik Konkursu  posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w 

związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Laureatów będą 

usuwane po zakończeniu Konkursu, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

 Organizator  

 

 

 


