
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

Lato ze STRONG 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Konkursu „Lato ze STRONG” zwanego dalej „Konkursem” jest Maxcom SA z 

siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy, NIP 646-25-37-364. 

  

1.2.   Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.3.  Celem Konkursu jest wzrost poziomu zakupów produktów MAXCOM z linii STRONG. 

1.4.  Konkurs przeznaczony jest dla Klientów, prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej 

„Uczestnikami”). 

1.5. Konkurs nie jest dedykowany do operatorów sieci GSM, sieci handlowych i  hipermarketów, 

dystrybutorów i subdystrybutorów, konsumentów oraz agencji reklamowych. 

1.6. Konkurs „Lato ze STRONG” nie łączy się z innymi konkursami i promocjami MAXCOM SA 

1.7. W trakcie trwania Konkursu regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 

zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu poprzez pocztę elektroniczną.  

 

§ 2 WARUNKI KONKURSU 

 

2.1  Konkursu trwa od 01.07.2020 do 31.08.2020 roku włącznie. 

2.2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

2.3.  W Konkursie mogą brać udział tylko ci Klienci, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz MAXCOM 

SA 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i 

zaakceptowanie jego postanowień.  

2.5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów MAXCOM w swojej ofercie w 

okresie trwania Konkursu. 

 

 



 

 

 

 

§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

3.1. Przedmiotem Konkursu jest zakup produktów MAXCOM z linii STRONG, czyli modeli Maxcom MM920, 

Maxcom MM917, Maxcom MM916, Maxcom MS572, Maxcom MS507. 

3.2. Nagrody w konkursie za wyznaczoną kwotę zakupu netto są przedstawione w tabeli 

 

SUMA Z FAKTUR  

5000 PLN Smartwatch Lenovo S2 

10 000 PLN Robot sprzatający Lenovo E1 

15 000 PLN Robot sprzątający Lenovo T1 

20 000 PLN Robot sprzątający Lenovo T1 Pro 

 

Tab.3.1. Zasady przyznawania nagrody za dany target sprzedaży. 

3.3. Kwoty z faktur netto sumują się w ciągu trwania całego konkursu. 

3.4. W przypadku osiągnięcia sumy z faktur netto powyżej 20 000 PLN uczestnik ma prawo do kolejnej 

nagrody. Faktury sumują się od nowa, progi nie ulegają zmianie. 

3.5. Warunki określające sposób przyznawania nagrody:  

Nagrodę otrzyma Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu osiągnie próg sum z faktur netto na produktach 

MAXCOM z linii Strong w dniach od 01.07.2020 do 31.08.2020 roku włącznie. 

3.6.  Wyniki Konkursu obliczane są jedynie na podstawie wartości faktur sprzedaży pomniejszonych o 

wartość faktur korygujących. 

3.9. Ilość nagród jest ograniczona.  

3.10. Nagrody zostaną wydane po zakończeniu konkursu.   

3.11. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może żądać wymiany przyznanej nagrody na 

ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę. 

3.12. Nagroda zostanie wydana przy założeniu, iż Uczestnik nie posiada żadnych faktur przeterminowanych i 

zaległości w płatnościach.  

3.14. Nagroda przedstawiona w komunikacji marketingowej (mailing, banery) może różnić się pod względem 

zewnętrznym od ostatecznej nagrody przyznanej zwycięzcy.  



 

 

3.15. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagród na inne podobne nagrody. 

3.16. Nagrody zostaną automatycznie dodane do faktury w kwocie 1 gr za produkt. 

 

 
§ 4 ZASADY OPODATKOWANIA 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymuje nagrodę  powinien doliczyć jej 

wartość do przychodu z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. ( podst. Prawna: 

UPDOF -art.10 ust.1 pkt.9; art. 20 ust.1; art. 21 ust.1 pkt. 68;art. 30ust.1 pkt.2 UPDOP – art.12 ust. 

1pkt. 2). 

 

 

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. 

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu.  

5.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych może 
spowodować brak możliwości udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 

wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

§ 6 WYKLUCZENIE Z KONKURSU 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony 

Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad regulaminu Konkursu Organizator ma 

prawo nieodwołalnie wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie 

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wykluczenie takiego Uczestnika z Konkursu. 

 

§ 7 WYDAWANIE NAGRÓD 

7.1 Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranych w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia 

konkursu. 



 

 

7.2 Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora z tytułu 

konkursu. 
 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

8.1 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

8.2 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 5 dni 

roboczych, począwszy od dnia zaistnienia przyczyny będącej przedmiotem reklamacji na 

adres: marketing@maxcom.pl Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w ciągu 

5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyzja o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna. 

8.3 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może 

uzyskać wysyłając e-mail na adres: marketing@maxcom.pl 
8.4 Organizator, zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu 

jego trwania bez podawania przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie drogą 

elektroniczną, z wyprzedzeniem  

5 dni roboczych. 

8.6. W wypadku udokumentowanego stwierdzenia fałszowania wyników sprzedaży przez jakąkolwiek ze 

stron Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody. 

8.7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009  o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

 

  


