
REGULAMIN PROMOCJI  „Szkolenie za zakupy” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie "Szkolenie za zakupy"         
(zwanej dalej "Promocją"). 

2. Organizatorem promocji jest SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy (58-100),          
przy ul. Stanisława Wokulskiego 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców         
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX       
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS        
0000090121, NIP 8840033448 (zwany dalej „Organizatorem”). 

§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady promocji 

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym       
regulaminem.  

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w        
okresie od 01-02-2021, godz. 00:00 do dnia 28-02-2021, godz. 23:59 

3. Uczestnikiem promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda        
pełnoletnia osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych lub         
przedsiębiorca, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na       
terytorium RP, która w dniach od 01 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.               
złożyła zamówienie o wartości min. 1000 zł netto na stronie          
https://e-mierniki.pl/. 

4. Przedmiotem akcji promocyjnej jest otrzymanie przez Uczestnika kodu        
rabatowego w wysokości 120 PLN brutto do wykorzystania na dowolne          
szkolenie oferowane przez Sonel S.A. na stronie       
https://www.sonel.pl/pl/szkolenia/ 

5. Kod rabatowy upoważniający do zniżki na szkolenie będzie wysłany po          
weryfikacji zamówienia w ciągu 48h roboczych liczonych od momentu         
jego zrealizowania. Kod zostanie wysłany na adres e-mail zawarty w          
zamówieniu biorącym udział w promocji. 

6. Tematyka i harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie        
https://www.sonel.pl/pl/szkolenia/ 

7. Unikalny kod rabatowy należy wykorzystać podczas wypełniania       
formularza zapisu na szkolenie na stronie https://www.sonel.pl poprzez        
wpisanie go w przeznaczone na to pole. 

8. Kod rabatowy na szkolenie jest ważny do 31.03.2021r.  
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§ 3. Ograniczenia akcji promocyjnej 
 

1. Promocja jest ograniczona czasowo. 
2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami oraz rabatami (kody rabatowe)           

przysługującymi w czasie trwania promocji. 
3. Kod rabatowy przyznawany jest za każde zrealizowane zamówienie o         

wartości min. 1000 zł netto, które zostało złożone w okresie trwania           
promocji. 

4. Kody rabatowe nie sumują się. 
5. Kod rabatowy: 

- nie podlega wymianie na gotówkę, 
- jest jednorazowy, 
- Organizator nie zwraca wartości różnicy pomiędzy wartością kodu, a          
wartością zamówienia z jego użyciem. 

6. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu zakupionego produktu,        
zwrotowi podlega także kupon rabatowy. 

7. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może         
powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznawanych Uczestnikowi       
tytułem udziału w promocji.  
 

§ 4. Reklamacje 
 

1. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące jego        
udziału w Promocji pod adresem e-mail: ecommerce@sonel.pl. Zgłoszenie        
reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji         
osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji. 

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być       
zgłaszane w czasie jej trwania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od          
dnia otrzymania reklamacji.  

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją       
zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej         
przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty           
elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.  

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego         
regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.  



 
§ 5. Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SONEL S.A. z        

siedzibą w Świdnicy, ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, wpisana do          
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX        
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS        
0000090121, której nadano numer identyfikacyjny NIP 8840033448, REGON        
890236667, o kapitale zakładowym 1 400 000 pln, w całości opłacony. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu        
przeprowadzenia Promocji, w tym komunikowania się z Uczestnikami,        
wydania kodów rabatowych, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do         
uczestnictwa w Promocji 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania Promocji i          
wysyłki kodu, jednakże nie dłużej niż przez okres wynikający z          
obowiązujących przepisów prawa. 

5. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na         
potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie zasady      
obowiązujące przy korzystaniu ze strony internetowej https://e-mierniki.pl/ ,        
które są dostępne pod adresem https://e-mierniki.pl/content/privacypolicy  

 
§ 6. Postanowienia końcowe  

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r. 
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają        

zastosowanie przepisy prawa polskiego 
3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji na stronie         

https://sonel.pl/shop/pdf/regulamin_promocja_szkolenie_za_zakupy.pdf 
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego          

Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez        
Uczestnika do Promocji domniemywa się, iż Uczestnik zaakceptował jego         
treść. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku         
konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna        
zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie           
prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w        
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szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji         
przed taką zmianą.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy         
techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.  

 

 

 

 

 

 

 

 


