REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„27 LAT ELEO-BUDMAX”
1. Nazwa loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX”.
2. W loterii promocyjnej pod nazwą „27 LAT ELEO-BUDMAX” mogą brać udział osoby
pełnoletnie, podmioty gospodarcze, które dokonały zakupów w punktach sprzedaży firmy
Eleo-Budmax Sp.zo.o. Sp.K mieszczących się:
- Brzozów ul. Kościuszki 23,
- Sanok ul. Krakowska 134.
3. Organizatorem loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” jest Eleo-Budmax Sp. z.o.o.
spółka komandytowa z siedzibą w Brzozowie ul. Kościuszki 23, NIP 6861688030.
4. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
5. Obszar urządzania loterii promocyjnej to woj. podkarpackie:
1. Eleo-Budmax siedziba Brzozów ul. Kościuszki 23
2. Oddział Eleo-Budmax w Sanoku ul. Krakowska 134.
6. Czas trwania loterii promocyjnej od dnia 02.10.2017r. do dnia 31.01.2019r (okres ten
obejmuje postępowanie reklamacyjne).
7. Warunkiem uczestnictwa w loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” jest dokonanie
w terminie od dnia 02.10.2017r. do dnia 31.12.2018r. zakupu towaru w dowolnym punkcie
sprzedaży wskazanym w pkt. 2 Regulaminu na kwotę powyżej 500 zł brutto i dokonanie
zapłaty za towar w całości kwoty określonej w fakturach zakupu w formie:
- gotówkowej do 31.12.2018 lub
- bezgotówkowej (gdy zapłata za towar wpłynie na konto Eleo-Budmax Sp zo.o. spółka
komandytowa do 31.12.2018 godz 12:00).
8. Za każdy zakup powyżej 500 zł brutto udokumentowany fakturą VAT wystawioną przez
sprzedawcę klient otrzyma 1 los oznaczony numerem i serią. Dokonanie przez klienta zakupu
towaru o wartości przekraczającej wielokrotność kwoty 500 zł brutto uprawnia klienta do
otrzymania odpowiednio większej liczby losów. Fakt wydania losu, jego numer i seria będą
precyzyjnie odnotowane na fakturze zakupu otrzymanej w dniu zakupu lub też na fakturze
zbiorczej ilustrującej imienne zakupy z paragonów, które otrzymał klient w ciągu ostatnich
3 miesięcy po przekształceniu ich na fakturę. Klient uprawniony jest do zgłoszenia się
w punkcie gdzie dokonał zakupu towarów w celu odbioru faktury zbiorczej opiewającą na
kwotę przynajmniej 500 zł brutto lub wielokrotność tej kwoty, na której odnotowany
zostanie fakt wydania losu (losów). Eleo-Budmax Sp. zo.o. spółka komandytowa z siedzibą
w Brzozowie nie przekształca automatycznie paragonów na faktury.
9. W przypadku korekty faktury VAT na podstawie której klient otrzymał los (losy) o wartość
uprawniającą do otrzymania losu, los (losy) opiewające na wartość korekty zostaną
unieważnione(ostatnie z serii). Pozostaje ważnych tyle losów, ile odpowiada wartości faktury
po korekcie w kolejności od pierwszego z wydanych.
10. Wrzucenie losu do urny przez kupującego w obecności sprzedawcy oznacza wyrażenie przez
uczestnika zgody na udział w loterii. W przypadku dowozu towarów i nieobecności
kupującego w punkcie zakupu materiałów (przypadek dowozu materiałów bez udziału
kupującego) kupujący może upoważnić kierowcę do wrzucenia losu do urny po otrzymaniu
faktury w kasie, dostarczanej wraz z towarem do klienta. W takim przypadku organizator
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loterii odbierze stosowne upoważnienie od klienta. Upoważnienie to będzie podłączone
każdorazowo do faktury.
Los stanowiący dowód udziału w loterii promocyjnej jest oznaczony unikatowym numerem
i serią.
Otrzymany los klient powinien wrzucić do opieczętowanej urny w terminie do dnia
31.12.2018r włącznie tj. w Brzozowie do godz. 13:00 w Sanoku do godz. 12:30
Opieczętowana urna znajduje się w każdym z punktów sprzedaży wskazanym w pkt. 2
Regulaminu.
Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie losu od sprzedawcy przez
osobę uprawnioną do udziału w loterii, zgubienie losu przez uczestnika loterii lub utratę losu
w inny sposób.
Udział w loterii biorą losy znajdujące się w każdej z urn mieszczących się w punktach
sprzedaży wskazanych w pkt 2 Regulaminu w czasie określonym w pkt 12 niniejszego
Regulaminu.
Losowanie nagród loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” odbędzie się w siedzibie
Organizatora przy ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów w dniu 31.12.2018r o godz. 13:30.
Losowanie będzie miało następujący przebieg:
1. Wszystkie losy z opieczętowanych urn znajdujących się w poszczególnych punktach
sprzedaży zostaną komisyjnie wsypane do jednej urny, z której odbędzie się losowanie
zwycięskich losów.
2. Losowanie odbędzie się poprzez ręczne wyciągnięcie losów w ilości odpowiadającej
liczbie nagród przewidzianej w loterii (27 losów). Przy czym losowanie odbywać się
będzie w kolejności od nagrody nr 27 do nagrody nr 1 (głównej), czyli od nagród o
najniższej wartości do nagród o najwyższej wartości.
3. Los którego posiadacz nie zapłacił za towar w całości (100%) w terminie określonym
w pkt 7 niniejszego Regulaminu, zostanie unieważniony, a posiadacz tego losu będzie
uznany za osobę, która nie dokonała zakupu towarów.
W skład komisji losującej wchodzą: Prezes Zarządu Andrzej Bieńczak, 2 członków załogi
Organizatora, w charakterze „mężów zaufania”, 3 osoby wybrane losowo spośród
publiczności, które wezmą udział w losowaniu oraz osoba posiadająca szkolenie z zakresu
przepisów ustawy o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie
niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier
hazardowych. W przypadku braku publiczności losowania dokona komisja losująca w
okrojonym składzie.
Prawidłowość przebiegu loterii promocyjnej zostanie zapewniona poprzez natychmiastowe
wrzucenie na miejscu losowania losów z opieczętowanych urn znajdujących się we
wszystkich punktach sprzedaży do jednej urny w dniu 31.12.2018 o godz. 13.30 oraz
bezstronne, komisyjne prowadzenie losowania w obecności powołanej komisji losującej.
Po zakończonym losowaniu i sprawdzeniu ważności zwycięskich losów, pod względem
spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem, komisja losująca sporządzi listę
osób uprawnionych do odbioru nagród do dnia 08.01.2019r.
Lista osób uprawnionych do odbioru nagród w loterii oraz wylosowanych losów nieważnych,
zostanie wywieszona w punktach sprzedaży gdzie dokonano zakupów i będzie tam
umieszczona od dnia 08.01.2019 do dnia 15.01.2019r.

21. Nagrodami w loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” są:
Nagroda główna – samochód osobowy
1.
Nowy samochód Toyota Aygo 2018r o wartości 35.000zł brutto.
2-3
2 bony towarowe na zakup u Organizatora na dowolny towar o wartości 1500
zł brutto każdy.
4-9
6 bonów towarowych na zakup u Organizatora płytek łazienkowych z klejem i
spoiną o wartości 800zł brutto każdy.
10-15
6 bonów towarowych na zakup u Organizatora sprzętu ogrodowego
o wartości 500zł brutto każdy.
16-21
6 bonów towarowych na zakup u Organizatora narzędzi o wartości 400zł
brutto każdy.
22-27
6 bonów towarowych na zakup u Organizatora towarów o wartości 300zł
brutto każdy.
22. Wartość puli nagród w loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” wynosi 50 000zł.
23. Nagrody w loterii zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednol. Dz. U.2016,poz.2032, z późniejszymi
zmianami). Wszelkie wydatki (podatkowe, ubezpieczeniowe, rejestracyjne) związane z
wejściem w posiadanie nagrody głównej ponosi zwycięzca.
24. Zwycięzca ma prawo odebrać produkty o wartości niższej niż wartość bonu towarowego i
dobrać różnicę w dowolnym towarze.
25. W przypadku gdy Zwycięzca nagrody 2-27 (określonej w punkcie 21 regulaminu) wybierze
produkty na zakup, których otrzymał bon towarowy o wartości wyższej niż to wynika z bonu
towarowego, ma obowiązek dopłacić kwotę przekraczającą wartość wynikającą z bonu
towarowego w cenie brutto.
26. Nagrody od nr 2-27 (określone w punkcie 21 regulaminu) można będzie odebrać od dnia
08.01.2019r. do dnia 15.01.2019r w godz. od 8:00 do 15:00 w punktach sprzedaży
wskazanych w pkt 2 Regulaminu. W przypadku braku towarów w punkcie Sanok, którymi
klient byłby zainteresowany (mały wybór, mała atrakcyjność) klient ma prawo dokonać
pobrania nagród w punkcie w Brzozowie.
27. Nagrodę główną nr 1(określona w punkcie 21 regulaminu) można będzie odebrać do dnia
15.01.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 w siedzibie Organizatora przy ul. Kościuszki 23, 36-200
Brzozów.
28. Nagrody w loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” mogą być odebrane osobiście przez
Zwycięzcę (osobę uprawnioną) lub przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę do odbioru
nagrody-upoważnienie pisemne + 2 świadków-podpisane czytelnie-po okazaniu dokumentu
zakupu.
29. Nagrody nie odebrane przez zwycięzców w terminie wskazanym w Regulaminie pozostają
własnością organizatora do dnia 01.02.2019. Po tym terminie zostaną przekazane Organizacji
Pożytku Publicznego tj. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, Brzozów ul.
Kościuszki 23 KRS 0000117587.
30. Reklamacje z tytułu udziału w loterii promocyjnej „27 LAT ELEO-BUDMAX” mogą być
zgłaszane na piśmie w terminie od dnia 15.01.2019r do dnia 22.01.2019r w siedzibie
Organizatora. W przypadku wysłania reklamacji pocztą decyduje data wpływu reklamacji
do Organizatora.

31. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 5 dni od ich zgłoszenia,
nie później niż do dnia 27.01.2019r. Wynik rozstrzygnięcia zostanie wysłany pocztą na
wskazany adres na fakturze zakupu w tym terminie.
32. W przypadku braku zgody na komisyjne rozstrzygnięcie sporu biorący udział w loterii ma
prawo dochodzić swoich praw przed właściwym Sądem powszechnym.
33. Powyższy Regulamin zostanie umieszczony w widocznym miejscu w każdym punkcie
sprzedaży i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych przez cały okres trwania loterii
promocyjnej.
34. Celem zabezpieczenia roszczeń uczestników loterii „27 LAT ELEO-BUDMAX” Organizator
złożył Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej Gwarancję Bankową wypłaty nagród loterii.

