
Regulamin akcji promocyjnej “SZCZEPKOŁAJ ROZDAJE PREZENTY, A HAJS ZOSTAJE W
WARSZTACIE”

Data publikacji: 01.10.2022
Data wprowadzenia: 01.10.2022

§ 1 Definicje

1.1 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.
1.2. Akcja promocyjna - kampania o nazwie “SZCZEPKOŁAJ ROZDAJE PREZENTY, A
HAJS ZOSTAJE W WARSZTACIE”, mająca na celu zwiększenie sprzedaży wszystkich grup
produktów ze sklepu Organizatora oraz promocję marki Organizatora.
1.3. Uczestnik - Kupujący (Konsument lub Przedsiębiorca) dokonujący zakupów u
Organizatora w czasie trwania akcji.
1.4. Czas trwania akcji: 01.10.2022-05.12.2022.
1.5. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
1.6. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
1.7. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
1.8. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.9. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Jabłonnie, wskazana w Regulaminie.
1.10. Sklep - sklep internetowy PHU SZCZEPAN prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem www.sklep.phu-szczepan.pl
1.11. Organizator – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Krzysztof Szczepaniak,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak
nr NIP 7122546761, nr REGON 060124860, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
1.12. Dostawca - zewnętrzny podmiot zapewniający Nagrody.

§ 2 Dane kontaktowe

2.1. Adres pocztowy: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
2.2. Adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl
2.3. Telefon: +48 81 565 71 71 lub +48 519 638 654
2.4. Organizator informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa
podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca
zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń
krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Postanowienia ogólne

3.1. Akcja organizowana jest przez Organizatora.
3.2. Akcja organizowana jest od 1 października 2022 roku, od godziny 00:00
3.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie i określa zasady działania akcji.
3.4. Akcja skierowana jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych Klientów P.H.U. Szczepan.
3.5. Wziąć udział w Akcji można w dowolnym momencie jej trwania.
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§ 4 Zasady akcji promocyjnej

4.1. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w trakcie trwania
promocji spełnia poniższe warunki

● jest osobą pełnoletnią,
● posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
● posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzi (w

przypadku osób fizycznych) LUB posiada zarejestrowaną firmę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku przedsiębiorców/osób prawnych).

4.2. Akcją promocyjną objęte są zakupy dokonane w sklepie Organizatora w czasie trwania
akcji, o łącznej wartości minimum 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Dopuszcza się
zarówno pojedynczy zakup, jak również dowolną liczbę zakupów. Aby kolejny zakup został
“zaliczony’ do rankingu oraz umożliwił przejście na kolejny “próg”, konieczne jest dokonanie
zakupu na te same dane, na które robiony był pierwszy zakup - czyli:

● imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku Konsumentów),
● nazwę firmy, NIP, adres dostawy (w przypadku Przedsiębiorców) .

4.3. W akcji biorą udział zakupy dokonane za pomocą następujących kanałów sprzedaży:

● telefonicznie u Organizatora
● mailowo u Organizatora
● sklep.phu-szczepan.pl
● stacjonarnie w siedzibie Organizatora
● przez Facebook/Instagram Organizatora

Miejsce dostawy towaru oraz nagrody musi znajdować się na terytorium Polski.

4.4. W akcji nie biorą udziału zakupy dokonane za pośrednictwem aukcji Organizatora na
portalu Allegro.pl.

4.5. W zależności od łącznej wartości zakupów, Uczestnik może wybrać prezent z
odpowiedniego lub niższego progu.

Nazwa Wartość zakupów

Próg 1 5 000 - 10 000 zł

Próg 2 10 001 - 20 000 zł

Próg 3 20 001 - 30 000 zł

Próg 4 30 001 - 40 000 zł

Próg 5 minimalna wartość zakupów 40 001 zł



Lista nagród jakie Uczestnik może wybrać w ramach konkretnego progu znajduje się w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.6. Uczestnik może wybrać jedną nagrodę z osiągniętego lub nagrodę z dowolnego
niższego progu niż ten który osiągnął. Uczestnik nie może wybrać nagrody z progu
wyższego wartościowo. Przykład

a/ Uczestnik robi zakup za 33 000 zł. Może wybrać nagrody z
Próg 1, Próg 2, Próg 3, Próg 4; nie może wybrać nagrody z Progu 5

b/ Uczestnik robi kolejne zakupy za 1 - 7000 zł, 2 -  10 000 zł, 3-  4 000 zł, co w sumie daje
21 000 zł. Może wybrać nagrody z:
Próg 1, Próg 2, Próg 3; nie może wybrać nagrody z Progu 4 ani Progu 5

4.7. Aby odebrać Nagrodę, Uczestnik powinien w dniach 1–6.12.2022 roku skontaktować się
mailowo z Organizatorem, za pomocą adresu: prezenty@phu-szczepan.pl , podając:

a/ dane na jakie dokonano zamówienia/zamówień:
● imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy towaru - jeżeli zakup został dokonany

jako osoba prywatna
● nazwę firmy, NIP, adres działalności, adres dostawy towaru - jeżeli zakup został

dokonany na rzecz firmy,
b/ informację o wyborze konkretnego prezentu.

4.8. Wśród Uczestników, którzy w okresie 01.10-04.12 dokonywali zakupów, Organizator
nagrodzi 3 Uczestników, którzy zrobili zakupy o najwyższej łącznej wartości.
Uczestnicy zyskają prawo do odebrania Nagrody Specjalnej - dokładna specyfikacja
znajduje się w Załączniku nr 2. O przyznaniu poszczególnych nagród uczestnikom
zdecyduje łączna wartość zakupów dokonanych w trakcie trwania Akcji. Informacja o tym
jaką pozycję uzyskał każdy z Uczestników zostanie opublikowana na specjalnej podstronie
-będzie aktualizowana w każdy poniedziałek trwania akcji (10.10; 17.10; 24.10; 31.10; 07.11;
14.11; 21.11; 28.11) oraz w piątek 02.12.2022.

4.9. Z akcji wyłączeni są Klienci Hurtowi, jak również Klienci nabywający towary w leasingu.

4.10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jeden prezent gwarantowany.

§ 5 Nagrody

5.1. Jako Nagrody Gwarantowane Organizator określa wybrane produkty ze sklepu
Organizatora, jak również produkty/usługi zewnętrznych firm. Lista Nagród Gwarantowanych
znajduje się w Załączniku nr 1.

5.2. Jako Super Nagrody Organizator określa nagrody, które trafią do Uczestników
spełniających warunki opisane w § 4 pkt 7. Dokładna specyfikacja znajduje się w Załączniku
nr 2.
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5.3. Uczestnik może wybrać dowolną nagrodę w ramach osiągniętego przez siebie Progu
lub z niższych Progów. Uczestnik nie może wybrać Nagrody z Progu wyższego niż
osiągnięty przez wartość zakupów dokonanych w terminie trwania Akcji.

5.4. W przypadku niedostępności wybranej przez Uczestnika Nagrody Gwarantowanej,
Organizator zachowuje sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innej podobnej
nagrody. Uczestnik może również zdecydować się na wybór innej nagrody w ramach
osiągniętego progu.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia cech szczególnych wybranych
nagród.

5.6. Prezenty Gwarantowane zostaną wysłane w grudniu 2022, chyba,że termin
dostarczenia prezentów przez Dostawcę nie będzie zachowany. Wówczas termin
dostarczenia prezentów zostanie wydłużony maksymalnie do lutego 2023. Prezenty
Specjalne zostaną dostarczone w styczniu 2023.

5.7. Uczestnicy, którzy otrzymają prezenty rzeczowe, dostaną fakturę o wartości 1 zł brutto,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Fakturę należy opłacić
przelewem na podane na fakturze konto.

5.8. Na czas trwania kampanii, wyłączony zostaje program lojalnościowy w sklepie
Organizatora.

5.9  Prezentami będą produkty z oferty P.H.U. Szczepan oraz produkty z oferty Dostawców
Ich lista znajduje się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia właściwości szczególnych prezentów ani
wymiany na inne.

5.10 Wydanie Laureatom Prezentów nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Organizator pokryje wszelkie obciążenia związane z prezentami, dostawą
oraz podatkami.

5.11. Prezenty zostaną wydane Laureatom w formie kodów rabatowych do wykorzystania w
sklepie internetowym Organizatora (prezent z Progu 1) oraz produktów z oferty Organizatora
i Dostawców (progi 2, 3, 4, 5)
5.12 Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Prezentu na równowartość pieniężną.
5.13. Uczestnik nie może przekazać Nagrody osobom trzecim.
5.14. Uczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie Organizatorowi prawidłowych danych
kontaktowych, pozwalających na dostarczenie Prezentu.
5.15. W przypadku nieodebrania prezentu lub odmowy jego odbioru, prezent przepada i
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5.16. Organizator rozliczy i pokryje wszystkie należności podatkowe wynikające z
przeprowadzenia konkursu oraz związane z przekazaniem prezentów.
5.17. Prezenty nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.



§ 6 Zwroty

6.1. Wszyscy kupujący (zarówno Konsumenci, jak i przedsiębiorcy), mają prawo odstąpić od
umowy sprzedaży towaru, zgodnie z Regulaminem Sklepu Organizatora dostępnym:
https://sklep.phu-szczepan.pl/pol-terms.html

6.2. Uczestnik ma prawo do skorzystania z 14-dniowego zwrotu. Jednak w przypadku, gdy
wartość zwracanego towaru spowoduje zmniejszenie się łącznej wartości zamówień do
wartości niższej niż próg gwarantujący wybrany prezent, Organizator wystawi Uczestnikowi
fakturę za prezent, opiewającą na wartość prezent opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Przykładowe scenariusze:

scenariusz 1: Uczestnik robi zamówienie za 11 600 zł i wybiera prezent z progu 10 001 - 20
000 zł. Decyduje się na zwrot towaru o wartości 1000 zł.
Efekt: Uczestnik zwraca towar, Organizator zwraca pieniądze. Po odjęciu zwrotu, łączna
wartość zamówień Uczestnika wciąż kwalifikuje Uczestnika do prezentu z progu 10 001 - 20
000 zł - bo 11 600 - 1 000 = 10 600. Uczestnik nie dostaje faktury za prezent.

scenariusz 2: Uczestnik robi zamówienia na 11 600 zł i wybiera prezent z progu 10 001 - 20
000 zł. Decyduje się na zwrot wszystkich towarów.
Efekt: Uczestnik zwraca towary, Organizator zwraca pieniądze. Po odjęciu zwrotu, łączna
wartość zamówień Uczestnika nie kwalifikuje go do otrzymania prezentu, bo 11 600 - 11 600
= 0 zł. Uczestnik dostaje fakturę za prezent zgodnie z jego wartością opisaną w Załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

scenariusz 3: Uczestnik robi zamówienie na 11 600 zł i wybiera prezent z progu 10 001 - 20
000 zł. Decyduje się na zwrot towaru o wartości 5000 zł.
Efekt: Uczestnik zwraca towar, Organizator zwraca pieniądze. Po odjęciu zwrotu, łączna
wartość zamówień Uczestnika nie kwalifikuje Uczestnika do prezentu z progu 10 001 - 20
000, bo  11 600 - 5 000 = 6 600. Uczestnik dostaje fakturę za prezent zgodnie z jego
wartością opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

7.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do
umów:

● w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

● w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,

● w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
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● w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

● w których przedmiotem świadczenia są produkty cyfrowe (np. kody rabatowe).

§ 8 Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące akcji (w tym wad towaru zakupionych w Sklepie) prosimy
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@phu-szczepan.pl
8.2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni,
informując Uczestnika o jej rozstrzygnięciu.
8.3 Organizator prosi o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym przedmiotu oraz zakresu
zastrzeżeń.

§ 9 Dane osobowe

9. Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych –
znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych – „RODO”.
9.2. Celem przetwarzania danych Uczestnika przez Organizatora, podanych przez
Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, jest przeprowadzenie Konkursu oraz
przekazanie Nagród.
9.3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę nagród do Zwycięzcy.
9.4. Dane Zwycięzcy podane w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane
do momentu, w którym:

● na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością
zobowiązujący go do przetwarzania danych Zwycięzcy;

● zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych.
9.5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania:

● dostępu do swoich danych osobowych,
● ich sprostowania,
● usunięcia,
● ograniczenia przetwarzania,
● żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo:
● do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania
dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. na
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

9.6. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.



9.7. W przypadku gdy Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu pod warunkiem, że
nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego
10.4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w
Serwisie Internetowym Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa progu Prezent Orientacyjna wartość
prezentu brutto

Próg 1 Kod rabatowy na 200 zł do
wykorzystania w
sklep.phu-szczepan.pl w
okresie do 01.02.2023 przy

200 zł



zakupach za minimum 201
zł brutto.

Próg 2

Radio budowlane MAKITA
DMR 116

600 zł

Wiertarka udarowa Bosch
06011A2190 800

600 zł

Wideorejestrator K2PRO 600 zł

LEGO Technic 42124 Łazik
terenowy

600 zł

PODNOŚNIK
PNEUMATYCZNY
PODUSZKOWY
BAŁWANEK REDATS 3.5T
LS-230 Z NAKŁADKĄ
PODWYŻSZAJĄCĄ

500 zł

Próg 3

URZĄDZENIE DO
ROZRUCHU IDEAL ULTRA
STARTER 1600

1 000 zł

Mercedes GTR-S Auto na
akumulator EVA SKÓRA
Pilot

1 000 zł

Dron 1 000 zł

Żuraw warsztatowy z
balanserem

1 000 zł

Naszyjnik złoty Apart 1 000 zł

Próg 4

Ekspres ciśnieniowy
De'Longhi Magnifica S
21.117.B

1 500 zł

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY AUTEK
IFIX969

1 500 zł

Myjka ciśnieniowa
KARCHER K 5 Full Control
STAIRS

1 500 zł

Szafka narzędziowa
REDATS 196 elementów

2 100 zł



Xbox 1 500 zł

Próg 5

Hulajnoga elektryczna RED
BULL Racing 8,5 350W

2 000 zł

Laptop HP 15 AMD Athlon
Gold 16GB 256SSD
Radeon FHD Win10

2 000 zł

Wyciągarka 12V DRAGON
WINCH 13000
WCIĄGARKA 6T/12T

2 000 zł

Szlifierka Szlifierka
wielofunkcyjna Milwaukee
4933478491 0 W 18 V

2 000 zł

Kompresor T-100F 100L
1,5KW - 230V REDATS

2 200 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2
PREZENTY SPECJALNE

Miejsce Rodzaj prezentu Wartość prezentu brutto

Miejsce 1 Weekend w hotelu
Gołębiewski w Wiśle

3 500 zł

Miejsce 2 Jazda Lamborghini 1 500 zł

Miejsce 3 Degustacja whisky dla 2
osób

500 zł


