
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POLEĆ ROWER ZNAJOMEMU” 
 
1. Akcja promocyjna „POLEĆ ROWER ZNAJOMEMU” (zwana dalej Akcją promocyjną) organizowana jest 
przez Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 305, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059870 (Sąd Rejonowy w 
Gliwicach Wydz. X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN, NIP: 631-19-90-
396, rejestr GIOŚ E00006030WBW, zwaną dalej Organizatorem. 

 
2. Akcja promocyjna trwać będzie w okresie od 27 maja 2013 do odwołania. 
 
3. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla nowozarejestrowanych w bazie klientów Organizatora 
nabywców rowerów marki Author, AGang, Accent. 

 
4. Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco: 
4.1. Internetowy formularz rejestracji klientów - formularz znajdujący się na stronie internetowej 
http://www.velo.pl/rejestracja/gwarancja, którego prawidłowe wypełnienie umożliwia jednorazowo 
wygenerowanie Polecenia. 

4.2. Dowód zakupu roweru - kopia dowodu zakupu roweru (paragon fiskalny lub faktura) marki 
Author, AGang, Accent z widoczną datą i miejscem zakupu roweru. 

4.3 Polecenie – zdarzenie polegające na wygenerowaniu i wysłaniu zaproszenia do maksymalnie 3 
Klientów do skorzystania z Akcji promocyjnej. Aby polecenie można było uznać za skuteczne jego 
adresatami muszą być posiadacze adresów email niezarejestrowanych dotychczas w bazie danych 
Organizatora, 

4.3. Bon towarowy - Bon towarowy, który Polecający otrzymuje po zarejestrowaniu się Klienta poprzez 
Internetowy formularz rejestracji klientów i który może następnie wymienić, po spełnieniu innych 
warunków Regulaminu, na dowolnie wybrany towar z oferty Velo dostępny na stronie 
www.dobresklepyrowerowe.pl. Nominał przyznanego Bonu towarowego będzie zależny od 
zakupionego modelu roweru określonego w pkt 5. Bony towarowe będą ważne w okresie 1 miesiąca 
jego otrzymania.  

4.4. Realizacja Bonów towarowych – zamówienie następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj 
swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl/promocje/bon i zgodnie z zasadami 
ustalonymi w Regulaminie usługi. Z realizacją Bonów towarowych mogą być powiązane warunki 
promocyjne ogłaszane każdorazowo na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl/promocje/bon 
oraz warunki określone w pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu. 

4.5 Polecający – osoba wskazująca w Internetowy formularz rejestracji klientów adresatów Polecenia. 
4.6 Klient – adresat Polecenia, czyli osoba wskazana w Internetowym formularzu rejestracji przez 
Polecającego. 

 
5. Polecający uczestniczący w Akcji otrzyma za zakup przez Klienta roweru pochodzącego z oferty 
handlowej Ogranizatora przygotowanej na aktualny rok (z wyłączeniem rowerów zaliczanych do grup: 
Rowery młodzieżowe i dziecięce 12", Rowery młodzieżowe i dziecięce 16" i Rowery młodzieżowe i 

dziecięce 20") Bon towarowy o nominale 25zł. 
 
6. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego z wykorzystaniem Bonu jest spełnienie przez Klienta 
łącznie następujących wymagań: 
6.1. zakupienie określonego w pkt 5. modelu roweru w okresie do 6 miesięcy od daty wygenerowania 
Polecenia,  

6.2. wypełnienie Internetowego formularza rejestracji klientów. 
 



7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego z wykorzystaniem Bonu jest spełnienie przez 
Polecającego łącznie następujących wymagań: 
7.1. zamówienie towarów z wykorzystaniem procedury zamówienia na stronie 
http://www.dobresklepyrowerowe.pl/promocje/bon i zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie 
usługi „Realizuj swój bon”, 

7.2. dostarczenie kopii Dowodu zakupu roweru zakupionego przez Klienta, 
7.3. dostarczenie kopii Dowodu zakupu roweru zakupionego przez Polecającego, 
7.3 wypełnienie Internetowego formularza rejestracji klientów. 

 
8. Za całkowicie i prawidłowo wypełniony Internetowy formularz rejestracji klientów uznaje się formularz 
spełniający łącznie wszystkie wymienione warunki, to jest:  
8.1. formularz kompletnie wypełniony przez Klienta (wraz z wyrażoną przez Klienta zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą 
elektroniczną oraz z datą), 

8.2. formularz zawierający poprawny adres korespondencyjny osoby oraz adres poczty elektronicznej, 
której dotyczą dane umieszczone na formularzu. 

 
9. W przypadku podania nieprawidłowych danych, formularz uważa się za nieważny. 
 
10. W przypadku: 
10.1. nieprawidłowego wypełnienia Internetowego formularza rejestracji klientów Bon towarowy nie 
zostanie przyznany, 

10.2. braku łącznego dostarczenia przez Polecającego kopii Dowodu zakupu roweru Klienta i 
Polecającego wraz z Bonem towarowym 

Bon towarowy nie zostanie zrealizowany. 
 
11. W przypadku, gdy Dowód zakupu roweru przedstawiony przez Klienta będzie zawierał datę 
sprzedaży, która nie zawiera się pomiędzy dniem wygenerowania Polecenia, a kolejnymi 6. miesiącami 
Bon towarowy nie zostanie zrealizowany. 

 
12. W przypadku, gdy z Dowodu zakupu roweru nie będzie można w sposób niepozostawiający żadnych 
wątpliwości określić daty zakupu roweru Bon towarowy nie zostanie zrealizowany. 

 
13. Jeżeli na Internetowym formularzu rejestracji klientów wypełnionym przez Klienta w rubryce „Data 
sprzedaży” będzie widniała inna data zakupu roweru niż data wygenerowania Polecenia i kolejnych 6. 
miesięcy Bon towarowy nie zostanie przesłany. 

 
14. Jeżeli na Internetowym formularzu rejestracji klientów w rubryce „Data sprzedaży” będzie widniała 
inna data zakupu roweru niż data widoczna na Dowodzie zakupu roweru, Bon towarowy nie zostanie 
zrealizowany. 

 
15. Jeżeli na Internetowym formularzu rejestracji klientów w rubryce „Model” lub „Marka” będzie 
widniała inna marka bądź model roweru niż marka i model widoczny na Dowodzie zakupu roweru, Bon 
towarowy nie zostanie zrealizowany. 

 
16. Bony towarowe wysyłane będą przez Organizatora z jego siedziby za pośrednictwem sieci Internet 
na adres korespondencyjny zarejestrowany poprzez Internetowy formularz rejestracji klientów po jego 
weryfikacji. Organizator ma prawo odmówić wydania Bonu towarowego, w przypadku, gdy Internetowy 



formularz rejestracji klientów zostanie wypełniony przez Klienta po upływie 6. miesięcy od daty 
wygenerowania Polecenia.  

 
17. Klienci, którzy otrzymają Bon towarowy o łącznej wartości przewyższającej 760 zł., są zobowiązani 
do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości otrzymanego Bonu 
towarowego. Uiszczenie tego podatku następuje poprzez wpłacenie w/w kwoty Organizatorowi, który 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, występując jako Płatnik, przekaże podatek właściwemu 
organowi podatkowemu. Wpłata podatku Organizatorowi jest warunkiem realizacji Bonu towarowego.  

 
18. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji promocyjnej z 
niniejszym regulaminem służy każdemu Klientowi lub Polecającemu, który dostarczył Internetowy 
formularz rejestracji klientów do Organizatora, w terminie do 14 dni od ostatniego dnia możliwości 
realizacji Bonu towarowego.  

 
19. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i winna być 
skierowana na adres: Velo sp. z o.o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice. Reklamacja zostanie 
rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu 
nastąpi pocztą, na adres podany przez Klienta. 

 
20. W przypadku zmiany adresu do korespondencji lub adres poczty elektronicznej, Klient uczestniczący 
w Akcji promocyjnej powinien powiadomić o tym Organizatora w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany - 
listem lub faksem. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, skutki braku informacji o zmianach 
będą obciążać Klienta. 

 
 
Gliwice, 24 maja 2013r. 


