
Regulamin Promocji Formuła (S) Super Wełna 
z koszulką

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod 

nazwą „Formuła (S) Super Wełna z koszulką" (dalej: "Promocja").

2. Organizatorem Promocji jest SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Krośnie 38-400, przy ulicy Zręcińskiej 14A, 

NIP 684-23-58-780, (dalej: „Organizator”). 

§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. lub 

do wyczerpania nagród oferowanych w Promocji. 

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie 

osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami 

w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest 

dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu produktu 

wymienionego w § 4 ust. 1.

§4. Zasady Promocji 

1. Promocja obejmuje zakup towaru u Organizatora SBS w łącznej ilości 1 paleta  

z listy poniżej: 

a) Isover Uni mata plus 5cm, 10cm, 15cm, 20cm – 24 rolki / 1 paleta

b) Isover Profit Mata 5cm, 10cm, 15cm, 20cm – 24 rolki / 1 paleta



c) Isover Super Mata Plus 5cm, 10cm, 15cm – 12 rolek / 1 paleta

d) Isover Aku Płyta 5cm, 7,5cm, 10cm – 20 paczek / 1 paleta

e) Isover Super Mata plus PRO 15cm – 12 rolek / 1 paleta

 2. Promocją jest objęty zakup wielokrotności z wymienionych wyżej produktów, 

tak aby łączna ilość zakupionego produktu wynosiła 1 paletę lub więcej 

i zakup dokonany przez Uczestników w terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Promocja polega na zapewnieniu dla 50 pierwszych Uczestników, którzy 

spełniają wszystkie warunki Promocji, nagrody w postaci 1 (jednej) koszulki typu 

T-shirt firmy ArtMas z dostępnej puli kolorów, wzorów i rozmiarów u Organizatora, 

po spełnieniu założeń z  §4 ust 1 i 2. 

4. Organizator poinformuje Uczestników o wyczerpaniu się puli Nagród za 

pośrednictwem strony www.sbskrosno.pl.  

5. Jako dowód zakupu nie jest uznawany dokument „Kredyt Kupiecki” tzw WZ.

6. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: 

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b) w okresie trwania promocji zalega z płatnościami na rzecz Organizatora 

Promocji 

7. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, 

w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej 

na odległość , z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od 

zawartej umowy sprzedaży Produktu odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do 

Produktu oraz w stosunku do Nagrody, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu

Organizatorowi otrzymanej od niego Nagrody. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody (np. rozmiar, kolor, model) ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.



9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to

w Regulaminie sposobu przyznania i wydania nagród (zakup u Organizatora 

innego rodzaju produktu, który też jest pakowany na palety). 

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej wciągu 30 dni od dnia zakończenia

Promocji za pomocą listu poleconego, lub poczty elektronicznej. O zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania 

e-maila na serwer pocztowy Organizatora (zgłoszenia za pomocą poczty 

elektronicznej). Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia 

przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, 

w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

2. Reklamacje należy wysyłać na adres SBS Sp. z o.o. Sp.k, ul. Zręcińska 14A 38-

400 Krosno z dopiskiem „Reklamacja – Formuła (S) Super Wełna z koszulką” lub 

e-mail: dok@sbskrosno.pl z tematem wiadomości: „Reklamacja – Formuła (S) 

Super Wełna z koszulką”

3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji powiadamiany jest w taki sam 

sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w 

reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub 

pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji e-mailem, 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo 

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania 

przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym 

Regulaminie. str. 4 



§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Udział 

w Promocji, uzależniony jest od podania przez Uczestnika Promocji danych 

osobowych wskazanych w niniejszym Programie. Każdy Uczestnik ma prawo 

wglądu do podanych przez niego danych osobowych, prawo wystąpienia 

z wnioskiem o ich zmianę lub usunięcie. Dane osobowe Uczestników 

przetwarzane są przez Organizatora Promocji w celu wykonanie zobowiązań 

w ramach Promocji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez Organizatora Promocji albo odbiorców danych, gdy 

przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

2. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji 

handlowych na wskazany przez Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze. zm.). Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.sbskrosno.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Przystąpienie do Promocji wymaga uprzedniego zapoznania się przez 

Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje 

prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji 

lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

Organizator opublikuje informację na stronie www.sbskrosno.pl, ze stosownym 

wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian 



w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już 

nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. 
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