REGULAMIN
PROMOCJI „Wienerberger Korzyści Murowane”

wersja obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1 – Informacje podstawowe
1.1

Niniejszy regulamin określa warunki promocji pn. „Wienerberger Korzyści Murowane”, której
organizatorem jest Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000088098, nr NIP 841-100-38-37, kapitał zakładowy 374.324.808,00 zł, posiadająca status
dużego przedsiębiorcy, kontakt za pośrednictwem adres e-mail kontakt@korzyscimurowane.pl
lub Infolinii 0800-919-515.

1.2

Promocja pn. „Wienerberger Korzyści Murowane” odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

1.3

Udział w promocji pn. „Wienerberger Korzyści Murowane” jest dobrowolny.

1.4

Partnerem promocji pn. „Wienerberger Korzyści Murowane” jest Semmelrock Stein+Design
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera
8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000094019, nr NIP 7962427320, kapitał zakładowy
46.000.000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy.

ARTYKUŁ 2 – Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie dla zwrotów wskazanych
poniżej:
2.1

Wienerberger – Wienerberger Ceramika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000088098, nr NIP 841-100-38-37, kapitał zakładowy 374 324 808,00 zł;

2.2

Promocja – promocja pn. „Wienerberger Korzyści Murowane”, której zasady określa niniejszy
Regulamin;

2.3

Okres Promocji – okres od dnia 4 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w którym trwa
Promocja;

2.4

Semmelrock – Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094019, nr NIP
7962427320, kapitał zakładowy 46 000 000,00 zł, działająca jako partner Promocji;

2.5

Podmioty Udzielające Rabatu – łączne określenie dla Wienerberger oraz Semmelrock;

2.6

Produkty Dachowe – dachówki Koramic, a także ceramiczne i nieceramiczne akcesoria
systemowe marki Koramic, których producentem jest wyłącznie Wienerberger, znajdujące się w
ofercie Przedstawicieli Wienerberger wyłącznie na rynku polskim w Okresie Promocji, których
oferta dostępna jest na stronie www.wienerberger.pl;
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2.7

Produkty Ścienne – rozwiązania ścienne sprzedawane pod marką Porotherm wraz z akcesoriami
Porotherm oraz pustaki sprzedawane pod marką Wienerberger, których producentem jest
wyłącznie Wienerberger, znajdujące się w ofercie Przedstawicieli Wienerberger wyłącznie na
rynku polskim w Okresie Promocji, których oferta dostępna jest na stronie www.wienerberger.pl;

2.8

Produkty Brukowe – produkty, których producentem jest wyłącznie Semmelrock, znajdujące się
w ofercie Przedstawicieli Semmelrock wyłącznie na rynku polskim w Okresie Promocji, których
oferta dostępna jest na stronie www.semmelrock.pl, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu;

2.9

Produkty – łączne określenie dla trzech grup produktowych: Produktów Dachowych, Produktów
Ściennych oraz Produktów Brukowych;

2.10

Przedstawiciel Wienerberger – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie sprzedaży materiałów
budowlanych posiadający autoryzację Wienerberger; lista Przedstawicieli Wienerberger dostępna
jest na stronie Wienerberger pod adresem www.wienerberger.pl oraz na stronie Promocji pod
adresem www.korzyscimurowane.pl;

2.11

Przedstawiciel Semmelrock – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie sprzedaży materiałów
brukowych posiadający autoryzację Semmelrock; lista Przedstawicieli Semmelrock dostępna jest
na stronie Promocji pod adresem www.korzyścimurowane.pl;

2.12

Przedstawiciel – łączne określenie dla Przedstawicieli Wienerberger oraz Przedstawicieli
Semmelrock;

2.13

Dekarz – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie krycia i naprawy dachów; w sposób wyraźny
postanawia się, iż jako Dekarza rozumiemy także Przedstawicieli Wienerberger, którzy świadczą
usługi dekarskie łącznie ze sprzedażą materiałów budowlanych Wienerberger;

2.14

Murarz – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny świadczący usługi budowlane, w szczególności w zakresie wznoszenia ścian
budynków; w sposób wyraźny postanawia się, iż jako Murarza rozumiemy także Przedstawicieli
Wienerberger, którzy świadczą usługi budowlane łącznie ze sprzedażą materiałów budowlanych
Wienerberger;

2.15

Brukarz – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny prowadzący działalność w zakresie układania nawierzchni z kostki brukowej lub
płyt kamiennych bądź betonowych; w sposób wyraźny postanawia się, iż jako Brukarza
rozumiemy także Przedstawicieli Semmelrock, którzy świadczą usługi brukarskie łącznie ze
sprzedażą materiałów brukarskich Semmelrock;

2.16

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca
konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w
Okresie Promocji przystąpi do Promocji poprzez spełnienie wymogów opisanych w Regulaminie;

2.17

Rabat Promocyjny – zwrot części ceny nabycia Produktów zakupionych w ramach Promocji
realizowanej przez Podmioty Udzielające Rabatu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;

2.18

Konto Uczestnika – konto w systemie informatycznym Wienerberger zawierające wskazane w
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niniejszym Regulaminie dane Uczestnika, którego utworzenie jest warunkiem udziału w Promocji
i które podlega aktywacji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;
2.19

Okres Dostępności Rabatu – okres 3 (trzech) miesięcy liczony od momentu aktywacji Konta
Uczestnika lub odpowiednio po jego aktywacji od momentu wskazania przez Uczestnika co
najmniej jednej grupy Produktów, w odniesieniu do której chce skorzystać z Rabatu
Promocyjnego, jeżeli takie wskazanie nie nastąpiło podczas aktywacji Konta Uczestnika, zgodnie z
niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem, iż Okres Dostępności Rabatu nie może przekroczyć
Okresu Promocji;

2.20

Infolinia – udostępniony przez Wienerberger kanał porozumiewania się, za pośrednictwem którego
pod numerem telefonu 0800-919-515 możliwe jest skorzystanie przez Uczestnika z
funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

2.21

Regulamin – określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.korzyscimurowane.pl.

ROZDZIAŁ II – UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY PROMOCJI
ARTYKUŁ 3 – Produkty
3.1

Promocja dotyczy Produktów zakupionych wyłącznie u Przedstawicieli na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także nabytych w ramach sprzedaży prowadzonej na odległość
przez Przedstawicieli posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.1.1

3.2

W sposób wyraźny postanawia się, iż do udziału w Promocji nie uprawnia: (i) nabycie
Produktów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) poza Okresem Promocji lub (iii)
od podmiotu, który nie jest Przedstawicielem. Promocja nie obejmuje także Produktów
pochodzących ze sprzedaży wtórnej.

Rabaty Promocyjne udzielane przez Podmioty Udzielające Rabatu przyznawane są niezależnie
przez Wienerberger oraz Semmelrock w odniesieniu do zakupionych u nich Produktów.
3.2.1. W sposób wyraźny postanawia się, że Uczestnik może uzyskać Rabat Promocyjny od
jednego bądź obu Podmiotów Udzielających Rabatu, o ile spełni warunki Promocji
określone w Regulaminie.

3.3

Promocja dotyczy Produktów fabrycznie nowych. Nie są objęte Promocją Produkty
demonstracyjne lub sprzedane jako niepełnowartościowe.

ARTYKUŁ 4 – Warunki uczestnictwa w Promocji
4.1

W celu wzięcia udziału w Promocji konieczne jest:
(i)

posiadanie przez Uczestnika dostępu do sieci Internet, posiadanie urządzenia
umożliwiającego przeglądanie sieci Internet obsługującego HTML5, konta poczty
elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu aktywnego w jednej z krajowych sieci
telekomunikacyjnych,

(ii)

utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem strony www.korzyscimurowane.pl oraz
jego aktywacja za pośrednictwem Infolinii w Okresie Promocji,

(iii)

dokonanie w Okresie Dostępności Rabatu u Przedstawiciela zakupu:
A.

Produktów Dachowych, w przypadku chęci uzyskania Rabatu przyznawanego przez
Wienerberger – w ramach maksymalnie trzech transakcji, potwierdzonych
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maksymalnie trzema fakturami za kwotę nie mniejszą niż 16.000,00 zł (słownie:
szesnaście tysięcy złotych) brutto w przypadku zakupu obejmującego dachówki
Koramic (włącznie z Orea 9) wraz z akcesoriami nieceramicznymi Koramic, przy
czym wartość nabytych akcesoriów musi wynieść co najmniej 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) brutto,
B.

Produktów Ściennych, w przypadku chęci uzyskania Rabatu przyznawanego przez
Wienerberger – w ramach maksymalnie trzech transakcji, potwierdzonych
maksymalnie trzema fakturami:
−

za kwotę nie mniejszą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
brutto w przypadku zakupu Produktów Ściennych Porotherm Dryfix/Profi,
nieobejmującego akcesoriów Porotherm lub

−

za kwotę nie mniejszą niż 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
brutto w przypadku zakupu obejmującego dowolne Produkty Ścienne wraz z
akcesoriami Porotherm, przy czym wartość akcesoriów Porotherm musi wynosić
co najmniej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto,

odpowiednio u jednego i tego samego Przedstawiciela Wienerberger w odniesieniu
do danej grupy Produktów oferowanych przez Wienerberger,
C. Produktów Brukowych, w przypadku chęci uzyskania Rabatu przyznawanego przez
Semmelrock – w ramach maksymalnie trzech transakcji, potwierdzonych
maksymalnie trzema fakturami za kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) brutto odpowiednio u jednego i tego samego Przedstawiciela
Semmelrock w odniesieniu do danej grupy Produktów oferowanych przez
Semmelrock, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
(iv)

jednorazowe zarejestrowanie za pośrednictwem Konta Uczestnika w Okresie Dostępności
Rabatu zakupionych Produktów na kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) powyżej,
poprzez:
A.

w przypadku chęci uzyskania Rabatu przyznawanego przez Wienerberger –
przesłanie (z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na Koncie
Uczestnika):
−

faktury/faktur VAT ze stawką 23% potwierdzającej dokonanie zakupu Produktów
u Przedstawiciela Wienerberger w Okresie Dostępności Rabatu na kwotę nie
niższą niż określoną w pkt (iii) A lub B powyżej, lub

−

faktury/faktur VAT ze stawką 8% stwierdzającej zakup u Dekarza, będącego
jednocześnie Przedstawicielem Wienerberger, usługi dekarskiej polegającej w
szczególności na położeniu Produktów Dachowych zakupionych u niego w
Okresie Dostępności Rabatu na kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) A
powyżej wraz z dokumentem wydania magazynowego Produktów Dachowych,
lub

−

faktury/faktur VAT ze stawką 8% dokumentującej realizację usługi dekarskiej
przez Dekarza, który nie jest Przedstawicielem Wienerberger oraz faktury VAT
zakupowej potwierdzającej wartość zakupionych Produktów Dachowych przez
Dekarza od Przedstawiciela Wienerberger w Okresie Dostępności Rabatu na
kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) A powyżej, lub

−

faktury/faktur VAT ze stawką 8% stwierdzającej zakup u Murarza, będącego
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jednocześnie Przedstawicielem Wienerberger, usługi budowlanej polegającej w
szczególności na wzniesieniu ścian z Produktów Ściennych zakupionych u niego
w Okresie Dostępności Rabatu na kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) B
powyżej wraz z dokumentem wydania magazynowego Produktów Ściennych,
lub
−

B.

faktury/faktur VAT ze stawką 8% dokumentującej realizację usługi budowlanej
przez Murarza, który nie jest Przedstawicielem Wienerberger oraz faktury VAT
zakupowej potwierdzającej wartość zakupionych Produktów Ściennych przez
Murarza od Przedstawiciela Wienerberger w Okresie Dostępności Rabatu na
kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) B powyżej,

w przypadku chęci uzyskania Rabatu przyznawanego przez Semmelrock – przesłanie
(z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na Koncie Uczestnika):
−

faktury/faktur VAT ze stawką 23% potwierdzającej dokonanie zakupu Produktów
Brukowych u Przedstawiciela Semmelrock w Okresie Dostępności Rabatu na
kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) C powyżej, lub

−

faktury/faktur VAT ze stawką 23% stwierdzającej zakup u Brukarza, będącego
jednocześnie Przedstawicielem Semmelrock, usługi brukarskiej polegającej w
szczególności na ułożeniu Produktów Brukowych zakupionych u niego w
Okresie Dostępności Rabatu na kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) C
powyżej wraz z dokumentem wydania magazynowego Produktów Brukowych,
lub

−

faktury/faktur VAT ze stawką 23% dokumentującej realizację usługi brukarskiej
przez Brukarza, który nie jest Przedstawicielem Semmelrock oraz faktury VAT
zakupowej potwierdzającej wartość zakupionych Produktów Brukowych przez
Brukarza od Przedstawiciela Semmelrock w Okresie Dostępności Rabatu na
kwotę nie niższą niż określoną w pkt (iii) C powyżej.

W sposób wyraźny postanawia się, iż na potrzeby udziału w Promocji nie jest wystarczające
zachowanie faktury pro-forma lub faktury zaliczkowej. W przypadku faktur VAT wystawionych
przez Dekarza, Murarza lub Brukarza, Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dokumentów
potwierdzających ilość oraz rodzaj Produktów wydanych Uczestnikowi w ramach realizacji usługi
dekarskiej, budowlanej lub brukarskiej.
Dokumenty przesłane przez Uczestnika w celu zarejestrowania zakupionych Produktów muszą
każdorazowo zawierać co najmniej:
▪ zdjęcia etykiet Produktów (z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na Koncie
Uczestnika);
▪ wskazanie Przedstawiciela, Dekarza, Murarza lub Brukarza, u którego zakupione zostały
Produkty;
▪ podanie adresu budowy, na potrzeby której zostały zakupione Produkty;
▪ podanie numeru rachunku bankowego Uczestnika, na który ma zostać przekazany Rabat
Promocyjny.
4.2

W Promocji nie mogą wziąć udziału:
(i)

Przedstawiciele, pracownicy oraz współpracownicy Podmiotów Udzielających Rabatu lub
Przedstawiciela, niezależnie od podstawy zatrudnienia lub podstawy łączącej ich
współpracy,
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(ii)

członkowie rodzin pracowników oraz współpracowników Podmiotów Udzielających
Rabatu lub Przedstawiciela, przez których rozumie się krewnych i powinowatych 1 stopnia,

(iii)

Dekarze, Murarze, Brukarze, ich pracownicy oraz współpracownicy oraz członkowie
ich rodzin, przez których rozumie się krewnych i powinowatych 1 stopnia.

ARTYKUŁ 5 – Konto Uczestnika
5.1

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki, o których mowa w Artykule 4
niniejszego Regulaminu, musi utworzyć Konto Uczestnika za pośrednictwem systemu
informatycznego udostępnionego przez Wienerberger na stronie www.korzyscimurowane.pl
5.1.1

5.2

Uczestnik nie może upoważnić osoby trzeciej do utworzenia w jego imieniu Konta
Uczestnika.

Utworzenie Konta Uczestnika, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej wymaga:
5.2.1

Podania następujących danych:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

5.3

imienia i nazwiska;
numeru telefonu;
adresu e-mail;
kodu pocztowego przypisanego do miejsca budowy, na potrzeby której zostaną
zakupione Produkty;

5.2.2

Akceptacji treści niniejszego Regulaminu;

5.2.3

Ustawienia hasła zabezpieczającego Konto Uczestnika.

W ciągu 48 godzin po utworzeniu Konta Uczestnika, Wienerberger skontaktuje się z Uczestnikiem
na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu weryfikacji danych podanych przez Uczestnika
oraz aktywacji Konta Uczestnika. W sposób wyraźny postanawia się, iż Wienerberger podejmie 5
(pięć) prób kontaktu w celu wskazanym w zdaniu poprzednim w odstępie co najmniej 2 (dwóch)
godzin każda, przy czym ostatnia próba zostanie podjęta w innym dniu roboczym niż pozostałe
próby. W przypadku bezskuteczności każdej z 5 (pięciu) prób kontaktu z Uczestnikiem,
Wienerberger wyśle Uczestnikowi wiadomość sms na wskazany przez Uczestnika numer telefonu
z prośbą o kontakt za pośrednictwem Infolinii w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. W przypadku
braku kontaktu z Uczestnikiem w ww. sposób, Konto Uczestnika zostanie usunięte, o czym
Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem sms na wskazany przez Uczestnika numer
telefonu.
5.3.1

Weryfikacja, o której mowa powyżej będzie polegała, w szczególności, na zadaniu pytań
dotyczących danych podanych przez Uczestnika przy tworzeniu Konta Uczestnika. W toku
weryfikacji Uczestnik będzie miał możliwość sprostowania nieprawidłowych danych
podanych przy tworzeniu Konta Uczestnika. Sprostowanie nie może prowadzić do zmiany
Uczestnika Promocji.

5.3.2

W ramach weryfikacji, o której mowa powyżej, Uczestnik będzie poproszony o wskazanie
co najmniej jednej grupy Produktów (Produkty Dachowe, Produkty Ścienne bądź Produkty
Brukowe), w odniesieniu do której chce skorzystać z Rabatu Promocyjnego aktywując
Konto Uczestnika.

5.3.3

W sposób wyraźny postanawia się, iż Wienerberger może odmówić aktywacji Konta
Uczestnika, w przypadku rozbieżności w treści danych podanych przez Uczestnika,
podania przez Uczestnika danych niezgodnych z prawdą lub jeżeli aktywacja Konta
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Uczestnika byłaby w jakikolwiek sposób sprzeczna z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
5.4

W chwili aktywacji Konta Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 5.5 poniżej, rozpoczyna bieg Okres
Dostępności Rabatu na wybraną podczas aktywacji grupę Produktów (Produkty Dachowe,
Produkty Ścienne lub Produkty Brukowe). Konto Uczestnika pozostaje aktywne aż do upływu
Okresu Promocji na wypadek zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Rabatu
Promocyjnego w odniesieniu do innej grupy Produktów na zasadach określonych w Artykule 6
ust. 6.1 pkt 6.1.1 niniejszego Regulaminu.
5.4.1

Uczestnik ma możliwość jednokrotnego przedłużenia Okresu Dostępności Rabatu o
kolejny miesiąc liczony od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Dostępności
Rabatu, z zastrzeżeniem, iż przedłużony Okres Dostępności Rabatu nie może przekroczyć
Okresu Promocji. W tym celu, przed upływem Okresu Dostępności Rabatu, Uczestnik ma
możliwość zgłoszenia Wienerberger chęci przedłużenia Okresu Dostępności Rabatu za
pośrednictwem Infolinii. W przypadku braku takiego kontaktu ze strony Uczestnika,
Wienerberger skontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie odnośnie przedłużenia Okresu
Dostępności Rabatu.

5.5

Jeżeli w chwili aktywacji Konta Uczestnika Uczestnik nie jest w stanie wskazać grupy Produktów
(Produkty Dachowe, Produkty Ścienne bądź Produkty Brukowe), w odniesieniu do której będzie
chciał skorzystać z Rabatu Promocyjnego zgodnie z Artykułem 5 ust. 5.3.2 niniejszego
Regulaminu, Konto Uczestnika pozostaje aktywne, jednak bieg Okresu Dostępności Rabatu nie
rozpocznie się aż do momentu wskazania przez Uczestnika co najmniej jednej grupy Produktów
w odniesieniu do której chce skorzystać z Rabatu Promocyjnego za pośrednictwem poczty e-mail
lub Infolinii.

5.6

Uczestnik jest zobowiązany do przechowywania hasła zabezpieczającego Konto Uczestnika w
bezpiecznym miejscu i jego nieudostępniania innym osobom.

5.7

W okresie dostępu do i korzystania z Konta Uczestnika, Wienerberger zapewnia zabezpieczenia
przed dostępem osób trzecich, bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji hasłem
Uczestnika poprzez protokół SSL.

5.8

W każdej chwili, bez podawania przyczyny, Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w
Promocji o czym zobowiązany jest mailowo lub pisemnie poinformować Wienerberger na
wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail lub adres korespondencyjny Wienerberger.
Wienerberger zdezaktywuje Konto Uczestnika po otrzymaniu ww. rezygnacji, a następnie dokona
jego usunięcia zgodnie z ust. 5.9. poniżej.

5.9

Po zakończeniu Okresu Promocji, Wienerberger zdezaktywuje Konta Uczestników, za wyjątkiem
Kont Uczestników, o których mowa w ust. 5.8 powyżej i których dezaktywacja nastąpiła wcześniej,
tj. po otrzymaniu rezygnacji z udziału w Promocji. Następnie wszystkie Konta Uczestników, w tym
dane osobowe Uczestników, zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania danych
ujętych w Polityce Prywatności, o której mowa w Artykule 8 poniżej.

ARTYKUŁ 6 – Rabat Promocyjny
6.1

Uczestnikowi, którego Konto Uczestnika zostanie aktywowane, przyznana zostanie możliwość
uzyskania Rabatu Promocyjnego, z której Uczestnik może skorzystać wyłącznie w Okresie
Dostępności Rabatu przy zakupie Produktów co najmniej z jednej z grup Produktów wskazanej
przez Uczestnika w toku procesu aktywacji Konta Uczestnika lub po jego aktywowaniu na
zasadach określonych w Artykule 5 ust. 5.5 niniejszego Regulaminu, tj. Produktów Dachowych,
Produktów Ściennych lub Produktów Brukowych.
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6.1.1

6.2

Za pośrednictwem Konta Uczestnika lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii, po
aktywacji Konta Uczestnika, Uczestnik ma możliwość uzyskania Rabatu Promocyjnego, z
którego będzie mógł skorzystać przy zakupie Produktów z drugiej lub trzeciej grupy
Produktów (tj. innej niż wskazana przy aktywacji Konta Uczestnika) w Okresie Promocji.
W tym celu Uczestnik musi skorzystać z funkcjonalności udostępnionej na Koncie
Uczestnika lub zgłosić dyspozycję uruchomienia Okresu Dostępności Rabatu na tę drugą
lub trzecią grupę Produktów za pośrednictwem Infolinii. W odniesieniu do Okresu
Dostępności Rabatu dotyczącego Produktów z drugiej lub trzeciej grupy Produktów,
Artykuł 5 ust. 5.4, w tym pkt 5.4.1 niniejszego Regulaminu, znajdują odpowiednie
zastosowanie.

W przypadku zakupu Produktów Dachowych Rabat Promocyjny opiewa na następujące kwoty:
Wysokość Rabatu
Promocyjnego
800 zł
(osiemset złotych)

6.3

Dowolne dachówki Koramic
wraz z nieceramicznymi
akcesoriami systemowymi

Minimalna kwota zakupu
16.000 zł brutto, przy czym wartość
akcesoriów co najmniej 1.000 zł brutto

W przypadku zakupu Produktów Ściennych Rabat Promocyjny opiewa na następujące kwoty:
Wysokość Rabatu
Promocyjnego

6.4

Rodzaj Produktu

Rodzaj Produktu

Minimalna kwota zakupu

1.200 zł
(jeden tysiąc
dwieście złotych)

Produkty Ścienne (inne niż
Porotherm Dyfix/Profi) wraz z
akcesoriami Porotherm

17.000 zł brutto, przy czym wartość
akcesoriów co najmniej 2.000 zł brutto

1.250 zł
(jeden tysiąc
dwieście
pięćdziesiąt złotych)

Produkty Ścienne Porotherm
Dryfix/Profi

15.000 zł brutto

1.700 zł
(jeden tysiąc
siedemset złotych)

Produkty Ścienne Porotherm
Dryfix/Profi wraz z akcesoriami
Porotherm

17.000 zł brutto, przy czym wartość
akcesoriów co najmniej 2.000 zł brutto

W przypadku zakupu Produktów Brukowych Rabat Promocyjny opiewa na następujące kwoty:
Wysokość Rabatu
Promocyjnego

Rodzaj Produktu

Minimalna kwota zakupu

250 zł
(dwieście
pięćdziesiąt złotych)

Produkty Brukowe

5.000 zł brutto ale poniżej 10.000 zł
brutto

500 zł
(pięćset złotych)

Produkty Brukowe

10.000 zł brutto lub więcej
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6.5

Warunkiem uzyskania Rabatu Promocyjnego przez Uczestnika, jest rejestracja zakupu Produktów
zgodnie z Artykułem 4 ust. 4.1 pkt (iv) niniejszego Regulaminu. Wienerberger – w odniesieniu do
Produktów Ściennych oraz Produktów Dachowych, Semmelrock – w odniesieniu do Produktów
Brukowych zastrzegają sobie prawo weryfikacji prawidłowości danych, o których mowa w zdaniu
poprzednim w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia ich przekazania przez Uczestnika za
pośrednictwem Konta Uczestnika, w tym także do wizyty na budowie, na potrzeby której
dokonano zakupu Produktów. Podmiot Udzielający Rabatu zastrzega sobie prawo do odmowy
zarejestrowania zakupu Produktów lub wypłaty Rabatu Promocyjnego w przypadku stwierdzenia,
iż zakupione Produkty nie zostały odebrane od Przedstawiciela, Dekarza, Murarza lub Brukarza i
nie znajdują się na terenie budowy, na potrzeby której zostały zakupione, w terminie do 1 (jednego)
miesiąca od zarejestrowania zakupu Produktów lub naruszenia przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.

6.6

Przyznany Rabat Promocyjny zostanie wypłacony przez Podmiot Udzielający Rabatu wyłącznie
przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany przez niego na Koncie Uczestnika w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zarejestrowanych przez
Uczestnika, zgodnie z Artykułem 4 ust. 4.1 pkt (iv) niniejszego Regulaminu, dokumentów. W
sposób wyraźny postanawia się, iż Rabat Promocyjny nie może zostać przekazany w innej, niż
przelew na rachunek bankowy, formie, w szczególności zaś przekazem pocztowym czy też w
gotówce.

6.7

W Okresie Dostępności Rabatu Uczestnik ma możliwość uzyskania wyłącznie jednego Rabatu
Promocyjnego odnoszącego się do danej grupy Produktów (tj. jeden Rabat Promocyjny za zakup
Produktów Dachowych, jeden Rabat Promocyjny za zakup Produktów Ściennych lub jeden Rabat
Promocyjny za zakup Produktów Brukowych). Użytkownik ma możliwość uzyskania Rabatu
Promocyjnego za zakup Produktów z drugiej lub trzeciej grupy Produktów wyłącznie na
warunkach opisanych w Artykule 6 ust. 6.1, w tym pkt 6.1.1 niniejszego Regulaminu.
6.7.1. Dokonanie zakupu Produktów oferowanych przez Podmioty Udzielające Rabatu:
(i)

jednokrotnie za cenę stanowiącą wielokrotność kwoty określonej w Artykule 4 ust.
4.1 pkt (iii) niniejszego Regulaminu,

(ii)

kilkukrotnie w Okresie Dostępności Rabatu u jednego lub kilku Przedstawicieli, w
kwocie określonej w Artykule 4 ust. 4.1 pkt (iii) niniejszego Regulaminu,

nie uprawnia Uczestnika do kilkukrotnego uzyskania Rabatu Promocyjnego.
6.7.2. W przypadku dokonania zakupu Produktów w danej grupie Produktów za cenę stanowiącą
wielokrotność kwoty określonej w Artykule 4 ust. 4.1 pkt (iii) niniejszego Regulaminu,
uprawniającego do Rabatu Promocyjnego w różnych wysokościach określonych w
Artykule 6 ust. 6.2, ust. 6.3 lub 6.4 niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje
jeden Rabat Promocyjny w wyższej wysokości.
6.8

Zwrot Produktów przez Uczestnika lub odstąpienie przez niego od umowy zawartej na odległość z
Przedstawicielem, na podstawie której Uczestnik nabył Produkty, oznacza jednocześnie
rezygnację z Rabatu Promocyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

6.9

Uczestnik nie może przenieść prawa do Rabatu Promocyjnego na jakąkolwiek osobę trzecią.
Uczestnik nie może także upoważnić osoby trzeciej do odbioru Rabatu Promocyjnego.
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ROZDZIAŁ III – REKLAMACJE
ARTYKUŁ 7 – Reklamacje
7.1

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@korzyscimurowane.pl, pisemnie lub bezpośrednio pod adresem
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji lub
utraty statusu Uczestnika.

7.2

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację,
adres do korespondencji, przyczynę jej złożenia oraz wskazywać na oczekiwany przez Uczestnika
sposób jej załatwienia.

7.3

Złożone reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). O wynikach rozpatrzenia reklamacji Wienerberger
poinformuje Uczestnika składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie w przypadku wyboru tego sposobu komunikacji przez Uczestnika.

7.4

Uczestnicy mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji
pozarządowych działających na rzecz konsumentów oraz pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji znajduje się na stronach
internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

ROZDZIAŁ IV – DANE OSOBOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ARTYKUŁ 8 – Dane osobowe
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Wienerberger oraz Semmelrock danych osobowych
Uczestników można znaleźć w Polityce Prywatności.
ARTYKUŁ 9 – Odpowiedzialność
9.1

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika w ramach korzystania z Konta Uczestnika treści
naruszających obowiązujące prawo lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności
naruszające prawa osób trzecich lub zawierające oprogramowanie wirusowe, bądź spam. W
przypadku stwierdzenia przez Wienerberger lub Semmelrock, na podstawie wiarygodnych i
uzasadnionych informacji, że Uczestnik korzysta z Konta Uczestnika niezgodnie z obowiązującymi
przepisami lub niniejszym Regulaminem, Wienerberger jest uprawniony do zablokowania dostępu
do Konta Uczestnika.

9.2

W sposób wyraźny postanawia się, iż Podmioty Udzielające Rabatu nie ponoszą
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci Internet, błędy w przesyle danych, wadliwość
usług świadczonych przez podmioty trzecie zapewniające dostęp do sieci Internet, banki
prowadzące rachunki bankowe oraz za następstwa usterek technicznych lub błędów w konfiguracji
urządzeń końcowych oraz infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanych przez Uczestnika i
niezapewnionych przez Wienerberger.

9.3

Podmioty Udzielające Rabatu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania z Konta
Uczestnika przez Uczestnika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami
Regulaminu, w szczególności za utratę przez Uczestnika, bądź wejście w posiadanie przez osoby
trzecie jego hasła do Konta Uczestnika, przesyłane przez Uczestnika dokumenty lub zdjęcia.

9.4

Wienerberger zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia funkcjonalności Konta
Uczestnika na czas niezbędnych napraw, aktualizacji, czy też usuwania skutków awarii systemu,
za pomocą którego Wienerberger udostępnia dostęp do Konta Uczestnika, o czym poinformuje
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Uczestników w drodze komunikatu widocznego na stronie www.korzyscimurowane.pl.
9.5

Wienerberger zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji dostępu do Konta
Uczestnika w zależności od istniejących warunków oraz posiadanych możliwości technicznych,
starając się zachować jak najlepszą jakość w tym zakresie.

9.6

Podmioty Udzielające Rabatu nie ponoszą wobec Uczestnika naruszającego obowiązujące prawo
lub niniejszy Regulamin odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu
do Konta Uczestnika.

ARTYKUŁ 10 – Postanowienia końcowe
10.1

W sposób ustalony przez Wienerberger, Uczestnik może wyrazić zgodę na wykonanie przez
organizatora sesji zdjęciowej inwestycji, w której wykorzystane były Produkty, w celu
wykorzystania jako obiekty referencyjne w materiałach promocyjnych Wienerberger lub
Semmelrock oraz zamieszczenia na stronach internetowych: www.wienerberger.pl,
www.semmelrock.pl oraz www.korzyscimurowane.pl. Wykonane zdjęcia nie będą wskazywały
lokalizacji fotografowanego obiektu oraz wizerunku jego mieszkańców.

10.2

Wienerberger jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej
jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
(i)

zmiana przepisów wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie
lub zmiana interpretacji takich przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

(ii)

zmiana sposobu obsługi Promocji, spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub
technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w
niniejszym Regulaminie);

(iii)

zmiana warunków Promocji, polegająca na wprowadzeniu nowych podmiotów i/lub
produktów objętych Promocją, Okresu Promocji, modyfikacji lub wycofaniu przez
Wienerberger dotychczasowych funkcjonalności, podmiotów, produktów lub usług
objętych Regulaminem.

O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową z
prawem do rezygnacji z udziału w Promocji w terminie 14 dni. Zmiany niniejszego Regulaminu
wchodzą w życie z upływem ww. terminu.
10.3

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem
za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych
postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła,
która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 10.4 poniżej.

10.4

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Uczestnika jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia
istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

10.5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny.
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10.6

Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2020 r. Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2022 r.

Załącznik:
Lista produktów Semmelrock objętych promocją.
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