REGULAMIN
I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB
1. Nazwa programu sprzedaży premiowej brzmi „Buduj z PSB”. W dalszej części
Regulaminu niniejszy program sprzedaży premiowej nazywany jest Programem.
2. Program skierowany jest do osób fizycznych - klientów składów budowlanych
zrzeszonych w Grupie PSB, zwanych dalej odpowiednio Uczestnikami Programu lub
Uczestnikami. Jego celem jest tworzenie trwałych relacji pomiędzy Uczestnikami
Programu i Składami prowadzącymi Program.
3. Program we własnym imieniu prowadzą wybrane składy zrzeszone w Grupie PSB, na
podstawie umowy współpracy zawartej ze Spółką Grupa Polskie Składy Budowlane
S.A. w Wełeczu.
4. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest skład
budowlany, który wydaje Kartę Uczestnika Programu.
5. Organizatorem jest:

6. Uczestnicy Programu dokonujący u Organizatora zakupu produktów objętych
sprzedażą premiową mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów, o których
mowa poniżej oraz do wymiany ich na nagrody z Katalogu Nagród.
Program
trwa do dnia 31 grudnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do
7.
kontynuacji prowadzenia Programu, o czym poinformuje 30 dni przed zakończeniem
tej edycji Programu na stronie www.programbudujzpsb.pl.

II. Warunki uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w składach budowlanych
Organizatora.
2. Osoby fizyczne, które korzystają z innych przywilejów nadanych im przez
Organizatora, w szczególności takich jak: przyznane im rabaty handlowe lub
przedłużone terminy płatności, mogą przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą
Organizatora.
3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez:
- udostępnienie pracownikowi składu budowlanego Organizatora w formie ustnej
adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu Uczestnika,
- pobranie Karty Uczestnika Programu,
- odebranie przez Uczestnika wiadomości tekstowej (SMS) lub e-mailowej
zawierającej login i hasło dostępu do konta Uczestnika.
5. Udostępniony przez Uczestnika adres mailowy nie powinien zawierać imienia i
nazwiska Uczestnika tj. nie może umożliwiać jego jednoznacznej identyfikacji w
sensie określonym przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

6. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do
jego treści.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie.
Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Karty Uczestnika oraz
obowiązek zwrócenia jej Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów
zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie nagrody, o ile
zgromadził wymaganą ilość Punktów.
8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie. Uczestnik
rezygnujący z udziału w Programie zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi wydaną
mu Kartę Uczestnika Programu. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może
przed zwróceniem Karty Uczestnika Programu wymienić posiadane Punkty na
odpowiednie nagrody o ile zgromadził wymaganą ilość Punktów.
III Karta Uczestnika Programu
1. Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę Uczestnika Programu.
2. Karta Uczestnika Programu obowiązuje wyłącznie w składach budowlanych
Organizatora.
3. Karta Uczestnika Programu jest własnością Organizatora.
4. Karta Uczestnika Programu jest potwierdzeniem uczestnictwa w Programie.
5. Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora. Koszty wydania duplikatu
obciążają Uczestnika Programu.
IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród
1. Sprzedażą premiową objęte są wyłącznie produkty wybranych dostawców –
Partnerów Programu.
2. Każdy zakup produktów, objętych sprzedażą premiową w składach budowlanych
Organizatora premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za każdy zakup towarów
przez Uczestnika o wartości 2 złote brutto tj. wraz z podatkiem VAT. Liczbę
należnych Uczestnikowi Punktów oblicza się jako liczbę całkowitą, wynikającą z
podzielenia wartości zakupu przez tę kwotę. Każdą otrzymaną liczbę zaokrągla się w
dół do liczby całkowitej.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do dodatkowego, uznaniowego premiowania
Uczestników Programu „Buduj z PSB” poprzez stosowanie dodatkowych, promocji
punktowych.
4. Warunkiem naliczenia Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty
Uczestnika pracownikowi składu budowlanego Organizatora, przed zamknięciem
transakcji handlowej. Po odejściu od kasy Punkty nie będą naliczane. Punkty będą
gromadzone na Koncie Uczestnika Programu w dniu zawarcia transakcji.
5. Zgromadzone Punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody
z Katalogu Nagród. Liczby Punktów niezbędnych do uzyskania poszczególnych
Nagród są wymienione w Katalogu Nagród.
6. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na stronie www.programbudujzpsb.pl
po zalogowaniu się przez Uczestnika do jego indywidualnego konta za pomocą
loginu i hasła albo w siedzibie Organizatora. Złożone zlecenie wymiany punktów na

nagrody zostanie zrealizowane wyłącznie po zapłacie przez Uczestnika za wszystkie
zakupione towary lub usługi.
7. Domyślnie przyjmuje się, że podczas zlecania wymiany Punktów na nagrody,
umarzane są najstarsze transakcje naliczenia Punktów.
8. Punkty naliczone Uczestnikom, które nie zostały wymienione na nagrody w trakcie
trwania Programu tracą ważność w terminie 24 miesięcy od daty ich zdobycia,( tj.
daty dokonania transakcji handlowej premiowanej Punktami, zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. IV.).
9. Nagrody są wydawane Uczestnikom w siedzibie Organizatora.
10. Nagrody zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 30
dni od dnia złożenia zlecenia wymiany Punktów na nagrody.
11. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia powiadomienia
Uczestnika o udostępnieniu nagrody przechodzą na własność Organizatora.
12. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne.
13. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w
Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości dostarczenia nagrody, wybranej
przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i
wymiany jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości.
14. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania nagrody.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
16. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wad wydanych nagród uregulowana jest na
zasadach ogólnych . Uczestnik może kierować jednak swe roszczenia bezpośrednio
do producenta lub sprzedawcy danego towaru. Organizator dołoży wszelkich starań
by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach.
17. Otrzymywanie nagród rodzi konsekwencje podatkowe. W zależności od wartości
wydanej nagrody Organizator - przed przekazaniem Uczestnikowi Programu nagrody
- pobierze od niej zryczałtowany podatek dochodowy według zasad i stawki
wynikającej z przepisów podatkowych obowiązujących dla sprzedaży premiowej w
dniu wydania nagrody (Informacja: Zgodnie z przepisami, obowiązującymi w dniu
wydania Regulaminu, jeżeli Laureatem nagrody jest osoba fizyczna nie prowadząca
działalności gospodarczej i wartość nagrody przekracza 760 zł, stawka
zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi 10%.)
18. W przypadku zmian przepisów podatkowych Uczestnicy Programu zobowiązani są
stosować się do ich postanowień.
V. Reklamacje
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu
można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie
14 dni od dnia zakończenia Programu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie
14 dni od dnia jej przekazania. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie
będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy składać pisemnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora
listem poleconym na adres podany w reklamacji.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działania Programu
w każdym momencie za uprzednim podaniem do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie takiej informacji w składach budowlanych Organizatora ze skutkiem
następującym po 30 dniach od daty ogłoszenia. Punkty zebrane przez Uczestników
nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem
zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego
Regulaminu. Zamówienia nagród dokonane przed datą zakończenia Programu
podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
2. Katalog Nagród – edycja 2015 obowiązuje do czasu pojawienia się jego kolejnej
edycji.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Katalogu Nagród będą obowiązywały po upływie 30
dni od ich ogłoszenia w składach budowlanych Organizatora, oraz na stronie
www.programbudujzpsb.pl.
4. Regulamin dostępny jest w materiałach informacyjnych Programu oraz na stronie
www.programbudujzpsb.pl.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność innych
osób, nie związanych z organizacją Programu.
6. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwe
miejscowo sądy powszechne.

