
 
Regulamin "Wielka Loteria Świąteczna" 

 
 § 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „ Wielka Loteria Świąteczna", jest F.H.U. TOMASZ 

BĘTKOWSKI, z siedzibą w Raciechowicach, adres: 32-415 Raciechowice 243.NIP: 681-147-

52-72, REGON: 351488923. 

2  Organizator oświadcza, że zawartość Serwisu chroniona jest przepisami prawa. 

Kopiowanie, powielanie oraz publikowanie treści zawartych w serwisie internetowym 

Organizatora jest zabronione, chyba że wyrazi na w/w działania zgodę. 
3. Czas obowiązywania loterii: od godz. 00:00 dn. 25 listopada 2016r. do godz. 23:59 dn.23 

grudnia 2016r.  (decyduje data rejestracji zamówienia w systemie).  
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie 

danych. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.betkowskiservice.pl oraz w siedzibie 

Organizatora.  

 

 
 § 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego oraz nagród 

 

 

1. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację 

marketingową pod wskazanym przez siebie adresem e-mail, na który Organizator będzie 

wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno-reklamową, jest uprawniony do 

uzyskania unikalnego jednorazowego kodu rabatowego czy też nagrody.. Niniejsza zgoda nie 

jest obowiązkowa, jednak niezbędna do uzyskania powyższego kodu czy też nagrody. 

2. Kod rabatowy jest odliczany wyłącznie jako rabat w wysokości 10%  od kwoty 

zamówienia w sklepie internetowym www.betkowskiservice.pl. 

3. Kod rabatowy jest unikalny, jednorazowego użycia i nie łączy się z indywidualnymi 

rabatami Klientów.  

4. Rabat będzie naliczany do pojedynczego zamówienia objętego kodem i może zostać 

wpisany (użyty) tylko raz w koszyku do pojedynczego zamówienia.  

5. Rabat nie działa w połączeniu z innymi promocjami oraz na produkty w promocyjnej 

przedsprzedaży w koszyku i powinien być wykorzystany niezależnie od innych promocji w 

sklepie www.betkowskiservice.pl. 

6. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w sklepie internetowym 

www.betkowskiservice.pl. 

7. Kod rabatowy oraz nagrody nie podlegają obrotowi handlowemu.  

 

 

§ 3. Nagrody 

 

1. Organizator przyzna w loterii nagrody w postaci: 1x John Deere X 350 R, 3x Parownica 

Kärcher SC1, 2x siekierka A 1400 - 60 cm, 1x dmuchawa Gardena ErgoJet 3000 oraz kupony 

rabatowe w wysokości 10%. 
 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQoPH90MHQAhXIK8AKHek4CqcQFghIMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.auto-dar.pl%2F&usg=AFQjCNFCEz2rCFk6jdFT8xZXrzaFz3vqjQ


 
 § 4. Zasady korzystania z kodu rabatowego 

 

1. W trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.betkowskiservice.pl, 

dodając do koszyka interesujący(e) Klienta produkt(y), w podsumowaniu zamówienia należy 

wprowadzić otrzymany drogą mailową kod rabatowy.  

 

 

 

 § 5. Reklamacje 

 

1. Klient ma prawo złożyć reklamację droga e-mailową dot. funkcjonowania serwisu, obsługi, 

bądź realizacji otrzymania kuponu rabatowego na adres sklep@betkowskiservice.pl. 

2. Reklamacja określona w pkt. 1 niniejszego § będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od 

dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji 

serwisowi Organizatora drogą mailową.  

3. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania 

Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się 

usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez 

Użytkowników.  

 

 

§6. Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe uczestników Loterii będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych 

oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest F.H.U. TOMASZ 

BĘTKOWSKI, z siedzibą w Raciechowicach, adres: 32-415 Raciechowice 243.NIP: 681-147-

52-72, REGON: 351488923. 

 

 

§7. Postanowienia końcowe. 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2016r.  

2. w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Zmiany 

w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników  

4. Wszelkie spory między Organizatorem Loterii i jego Uczestnikami będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


