Regulamin promocji
„Walentynki w MKJ”
I Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Walentynki w MKJ” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną
promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Klientom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora promocji (dalej
również: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji „Walentynki w MKJ” (dalej również: „Promocja”) jest „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, NIP: 5842727283, REGON: 221665263, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934094 (dalej również:
„Organizator”).

II Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹ k.c., prowadzący działalność w zakresie instalowania
sprzętu, z tym zastrzeżeniem, że działalność Klienta nie może jednocześnie polegać na zakupie sprzętu do dalszej odsprzedaży.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji profilu działalności Klienta. Weryfikacja odbywa się poprzez kontakt Opiekuna Handlowego z
Klientem.
3. Klienci, którzy wyrażą wolę wzięcia udziału w Promocji i jednocześnie spełnią warunki udziału w Promocji stają się jej uczestnikami (dalej również:
„Uczestnik”).

III Czas trwania promocji
1. Promocja obowiązuje w dniu 14.02.2022r (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
2. Zakończenie czasu trwania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Promocji.

IV Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu produktów z całego asortymentu dostępnego na Platformie B2B AURA MKJ w ofercie Organizatora
z dodatkowym 1 p.p. rabatu.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych
kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).
3. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
b. dodać do koszyka produkty objęte Promocją i stworzyć zamówienie;
c. dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktów objętych Promocją.
4. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji na Platformie B2B AURA MKJ, które Uczestnik ponosi w
pełnej wysokości.
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5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi,
chyba że warunki takiej promocji, upustu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.
6. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji dodatkowy rabat polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży netto produktów objętych
zamówieniem nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. Promocja łączy się z rabatami Klienta
wynikającymi ze współpracy z „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Rabat w wysokości obniżenia regularnej ceny sprzedaży netto Produktów objętych Zamówieniem w ramach Promocji zostanie naliczony przez
Opiekuna Handlowego Klienta przed wystawieniem faktury, bez potrzeby wpisywania przez Uczestnika dodatkowego rabatu.

V Reklamacje
1. Produkty dostępne na Platformie B2B AURA MKJ są wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, chyba że z opisu Produktu wynika, iż
Produkt jest niepełnowartościowy.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje, stosownie do art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wyłączona.
3. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient przesyła na adres siedziby Sprzedawcy lub Oddziału, w którym dokonał odbioru
Zamówienia, albo dostarcza osobiście wadliwy Produkt, dołączając dowód jego zakupu, wraz ze wskazaniem daty powstania wady, jej rodzaju oraz
żądania Klienta co do rozpatrzenia reklamacji.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

VI Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulaminypromocji.html i wchodzi w życie od dnia 14.02.2021 roku.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Platformy B2B AURA MKJ dostępnym pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulamin.html.
3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocji będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Platformy B2B AURA MKJ dostępnego pod
adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulamin.html.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki
Organizatora i Uczestników Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie
internetowej Platformy zamówieniowej B2B AURA MKJ, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika
podczas rejestracji na Platformie zamówieniowej B2B AURA MKJ.
7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie B2B AURA MKJ względem Uczestników,
którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku
Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z
uczestnictwa w Promocji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży
zawarte przed dokonaniem zmiany.
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