
REGULAMIN PROMOCJI 2021 rok 
„SKROJONA DLA CIEBIE!” 

 
 
1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem promocji jest MIP sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie,  ul. Jarzębinowa 4, 
11-034 Stawiguda wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000483713, NIP 
966-209-06-56, REGON 200816669, KRS 0000483713. działający w imieniu i na rzecz 
INTER PARTS Spółka z o.o. z/s w Stawigudzie, ul. Jarzębinowa 4, KRS: 0000825843, NIP: 
7393853268, REGON: 281379295. 

1.1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla klientów firmy INTER PARTS Sp. z o.o. (dalej INTER 

PARTS) z siedzibą w Stawigudzie, przy ulicy Jarzębinowej 4, tel. (89 524 92 00)., dokonujących 

zakupów w siedzibie lub oddziałach firmy na terenie Polski. 

1.2. Pełna lista oddziałów INTER PARTS znajduje się na stronie internetowej www.interparts.pl. 

1.3. Terminy promocji: wg  formularza zgłoszeniowego. 

1.4. Promocje dotyczą produktów określonych w Formularzu Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik 

do regulaminu. 

1.5. Regulamin dostępny jest na stronie www.interparts.pl oraz w oddziałach firmy. 

1.6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Inter Parts. 

1.7. W ramach promocji nie będą brane pod uwagę zakupy klientów dokonane na zasadach 

specjalnych, tj. w cenach specjalnych lub na podstawie oddzielnych umów handlowych lub na 

preferencyjnych zasadach rozliczania. 

 

2. Zasady prowadzenia promocji 

 

2.1. Rozliczenie promocji odbywa się w trybie maksymalnie 60 dni roboczych od dnia zakończenia 

promocji z zastrzeżeniem pkt. 2.2 

2.2. Rozliczenie może się odbyć w innym trybie w przypadku podpisania przez klienta Formularza 

zgłoszeniowego, który ustala warunki otrzymania nagrody.  

2.3. Dowodem złożenia zamówienia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

2.4. Warunkiem udziału w promocji jest niezaleganie z płatnościami wobec INTER PARTS w trakcie 

trwania promocji. 

2.5. Zakupy dokonane przed i po terminie akcji promocyjnej nie będą podlegały promocji. 

2.6. O momencie sprzedaży decyduje data sprzedaży na dokumencie sprzedaży. 

2.7. Towar zakupiony w okresie promocji nie podlega zwrotowi, wyłączając ewentualne reklamacje. 

2.8. Klient nie może przystąpić do Promocji Skrojonej dla Ciebie jeżeli ma podpisaną umowę 

obrotową z firmą Inter Parts. 

 

3. Nagrody 

3.1. Nagrodę stanowić może:  

a) rzecz ruchoma, której przekazanie następuje po spełnieniu warunków określonych w 

Formularzu zgłoszeniowym. Klient nabywa prawo do wybranej przez siebie nagrody w 

promocyjnej cenie jednostkowej 1 zł+VAT.  

b) usługa promocyjno-szkoleniowa, której przekazanie następuje po spełnieniu warunków 

określonych w Formularzu zgłoszeniowym i zrealizowaniu usługi promocyjno-szkoleniowej. 

Klient nabywa prawo do wybranej przez siebie nagrody w promocyjnej cenie jednostkowej 1 

zł+VAT.  

c) bon zakupowy w cenie nominalnej, którego przekazanie następuje po spełnieniu warunków 

określonych w Formularzu zgłoszeniowym. Klient nabywa prawo do wybranej przez siebie 

nagrody w promocyjnej cenie jednostkowej 1 zł + VAT. 

d) karta przedpłacona przekazana po spełnieniu warunków określonych w Formularzu 

zgłoszeniowym; klient nabywa prawo do wybranej przez siebie nagrody w cenie nominalnej. 

Przekazanie  następuje za potwierdzeniem odbioru na podstawie Protokołu przekazania. W 

przypadku kart przedpłaconych Sodexo, zostanie naliczony koszt opłaty manipulacyjnej w 

wysokości 4% od kwoty przysługującej do wypłaty, która zostanie pomniejszona o koszt opłaty 

manipulacyjnej. 



e) korekta wartościowa, której wystawienie następuje po spełnieniu warunków określonych w 

Formularzu zgłoszeniowym. 

f) W przypadku rzeczy ruchomych i usług promocyjno-szkoleniowych przekazanie nagrody 

może nastąpić przed realizacją przez klienta warunków promocji. W takim przypadku 

warunkiem przekazania/nabycia nagrody jest podpisanie przez klienta Formularza 

zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu, w którym zostaną 

określone warunki promocji  uwzględniające wcześniejszy termin (przed zakończeniem okresu 

trwania promocji) nabycia rzeczy lub usługi po cenie promocyjnej. Klient nabywa prawo do 

wybranej przez siebie nagrody w promocyjnej w cenie jednostkowej 1 zł+VAT. W przypadku 

niezrealizowania warunków promocji w ustalonym terminie klient zobowiązany będzie do 

zwrotu równowartości nagrody według cen i jej wartości z chwili wydania nagrody. 

 

3.2. Klientom, którzy nabyli nagrody na warunkach określonych w pkt 3.1 ppkt f, po zakończeniu 

promocji i nie spełnieniu warunków określonych w Formularzu  Zgłoszeniowym, promocyjna cena 

nabycia wybranej nagrody zostanie skorygowana (podwyższona) do ceny rynkowej 

obowiązującej na dzień wydania nagrody. W tym przypadku klient otrzyma fakturę korygującą 

podwyższającą cenę nabycia wybranej nagrody. Kwotę wynikającą z wystawionej faktury 

korygującej klient zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury 

korygującej. 

 

 

4. Formularz zgłoszeniowy 

 

3.1. Formularz zgłoszeniowy określa warunki przystąpienia Uczestnika do promocji. 

3.2. Każdy Uczestnik w celu wzięcia udziału w promocji musi zgłosić się do opiekuna handlowego 

firmy Inter Parts i ustalić warunki handlowe, premiowane nagrodą. 

3.3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu promocji. 

3.4. Opiekun handlowy sporządza formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. Tylko podpisany i dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy udziału 

w promocji, stanowi potwierdzenie uczestnictwa w promocji oraz stanowi podstawę rozliczenia 

udziału w promocji. 

3.5. Formularz zgłoszeniowy po spełnieniu przez uczestnika promocji zawartych w nim warunków 

stanowi protokół potwierdzający otrzymanie nagrody. 

 
5. Zakres warunków handlowych do otrzymania nagrody 

Warunki handlowe określone w formularzu zawierają następujące informacje: 

a) zakres czasowy akcji dla uczestnika, 

b) wartość progu zakupowego netto, który musi wykonać uczestnik, 

c) zakres grup towarowych, których dotyczy ustalony próg zakupowy Uczestnika, zakres grup 

towarowych wyłączonych z promocji, 

d) nazwę nagrody rzeczowej wybranej przez uczestnika, w przypadku nagród, których wartość 

uzależniona jest od zrealizowanego obrotu, określenie procentowej wartości nagrody (dotyczy 

korekty wartościowej, karty przedpłaconej). 

e) termin dostarczenia nagrody. 

 

 

 
6. Postanowienia końcowe 

 

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie trwania promocji. Wszelkie 

zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie jej 

trwania po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji. 

4.3. Administratorem danych osobowych przedstawicieli INTER PARTS, pozyskanych w związku z 

niniejszą promocją, jest MIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Stawigudzie. Z administratorem skontaktować się można poprzez e-mail: rodo@mip24.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane na jednej z następujących podstaw, tj. art. 6 ust. 1 lit. a, b, 



c, d, f RODO, czyli w celach niezbędnych do wykonania niniejszych postanowień, w 

szczególności związanych z działalnością marketingową i promocyjną, jak również podjęcia 

na żądanie powierzających dane osobowe odpowiednich działań przed zawarciem umowy, 

realizowania ciążących na administratorach obowiązkach prawnych, ochrony powierzających 

dane osobowe żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób fizycznych, w 

celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów lub osobę trzecią lub też w celach, co do których powierzający dane wyrażą 

wyraźną zgodę na przetwarzanie danych. W toku przetwarzania danych osobowych nie 

będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. 

4.4. Administratorem danych osobowych przedstawicieli MIP Sp. z o.o.. oraz klientów INTER 

PARTS, pozyskanych w związku z niniejszą promocją, jest INTER PARTS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Stawigudzie. Z administratorem skontaktować się można poprzez e-mail: 

rodo@interparts.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na jednej z następujących podstaw, tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO, czyli w celach niezbędnych do wykonania niniejszych 

postanowień, w szczególności związanych z działalnością marketingową i promocyjną, jak 

również podjęcia na żądanie powierzających dane osobowe odpowiednich działań przed 

zawarciem umowy, realizowania ciążących na administratorach obowiązkach prawnych, 

ochrony powierzających dane osobowe żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych 

osób fizycznych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratorów lub osobę trzecią lub też w celach, co do których powierzający dane 

wyrażą wyraźną zgodę na przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności 

http://interparts.pl/polityka-prywatnosci. W toku przetwarzania danych osobowych klientów 

INTER PARTS może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych powyżej. 

4.5. Zgromadzone dane osobowe klientów INTER PARTS, w zakresie niezbędnym do wykonania 

działalności marketingowej i promocyjnej, będą powierzone MIP Sp. z o.o. na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych oraz na podstawie zgód klientów INTER PARTS 

na przetwarzanie przez INTER PARTS danych osobowych. 

 

 

 

 



 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Promocja „Skrojona dla Ciebie!” 2021 rok 

INTER PARTS Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda 

NIP: 7393853268, REGON: 281379295 

oryginał/kopia 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa klienta, NIP) 

 

Grupy produktowe 

zaliczane do promocji 

Minimalna wartość zakupów netto 

w okresie promocji 

Okres zakupów 

promocyjnych 
Rodzaj nagrody  

Termin dostarczenia 

nagrody 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji „Skrojonej dla Ciebie” 

oraz formularzem zgłoszenia udziału w promocji i akceptuję wszystkie zawarte warunki i zasady  

  

……………………………………………………….         

Data, Podpis  i pieczątka firmy uczestniczącej w promocji  

Osoba przyjmująca zgłoszenie udziału w promocji 

 

……………………………………………………………. 

UWAGA! Prosimy o zwrot podpisanej kopii protokołu 

MIP sp. z o.o. 
ul. Jarzębinowa 4,  
11- 034 Stawiguda 

 
UWAGA - zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta jednorazowa wartość nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród  związanych ze sprzedażą 

premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących 

przychód z tej działalności. 


