
 

 
REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  

„SPRZEDAWCA ROKU 2017” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej „SPRZEDAWCA ROKU 2017” (zwanego dalej „Programem”) jest 

BENEFITNET Karol Rutkowski, ul. Symfonii 4/13, 02-786 (zwany dalej „Organizatorem”) o numerze NIP 951-218-34-80, 

posiadający numer statystyczny REGON 145974149. 

2. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów poprzez intensyfikację działań uczestników Programu.  

3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy Regulamin. 

4. Program przeprowadzany jest w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie 
 

1. W Programie biorą udział Partnerzy Handlowi Organizatora, czyli podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą 

produktów marek LOVELY LOVERS, PROSEED i ERECTMAN mający aktywne konto co najmniej od 2016 roku na 

www.HURTERO.pl gdzie zamawiają towar (zwani dalej „Uczestnikami”).  

2. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Programie jest dokonane i opłacone co najmniej jedno zamówienie w roku 

2016, które posłuży do kalkulacji obrotów. 

3. W Programie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Partner Handlowy Organizatora ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie.  

5. Organizator przyjmuje, że brak odmowy jest jednoznaczny z uzyskaniem zgody Uczestnika na uczestnictwo w Programie. 

Skutkować to będzie otrzymywaniem przez Uczestnika wszelkich informacji dotyczących Programu, a także cokwartalnej 

informacji o zajmowanym miejscu w rankingu. 

6. Niewykonanie czynności określonej w pkt. 4 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. 

7. Brak odmowy uczestnictwa w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych w celach marketingowych dla potrzeb Programu, oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 29 czerwca 1997 nr 133, poz. 883. 

 

§ 3 Zasady przyznawania nagród 
 

1. Nagrodą w Programie jest Voucher uprawiający do darmowego zakupu towarów (łącznie z kosztami dostawy) na 

www.HURTERO.pl w kwocie określonej w §3 pkt.2.  

2. Organizator przyzna w czasie trwania Programu łącznie 3 Vouchery w oparciu o Ranking Wzrostu Zakupów (zwany dalej 

„Rankingiem”) - Uczestnik Programu zajmuje miejsce w Rankingu wg zasady: im wyższy wzrost wartości brutto 

zakupionych towarów w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, tym wyższe miejsce w Rankingu. W 

Rankingu brany będzie pod uwagę okres składający się z 12 miesięcy roku 2017 w porównaniu do obrotów uzyskanych w 

okresie 1.01.2016 - 31.12.2016 na podstawie przygotowanych zestawień obrotów: 

a. Za zajęcie 1 miejsca Organizator przyzna Voucher o wartości 5000 zł brutto, 

b. Za zajęcie 2 miejsca Organizator przyzna Voucher o wartości 3000 zł brutto, 

c. Za zajęcie 3 miejsca Organizator przyzna Voucher o wartości 1000 zł brutto. 

3. W Rankingu będą uwzględniane zakupy wszystkich dostępnych produktów na www.HURTERO.pl, które zostały opłacone 

przelewem lub gotówką. 

4. W Rankingu nie będą uwzględniane zakupy barterowe. 

5. Organizator ma możliwość przyznania nagród dodatkowych w ramach konkursów prowadzonych w trakcie trwania 

programu, za zakupy wskazanego przez organizatora asortymentu towarowego bądź inną szczególną aktywność 

biznesową. O szczegółach uczestnicy będą powiadamiani w trakcie trwania programu.  

6. Po zakończeniu każdego kwartału Uczestnicy otrzymywać będą informację o uzyskanych wynikach zakupów u 

Organizatora, które posłużą ustaleniu aktualnego miejsca w prowadzonych rankingach. 

7. Po upływie rocznego okresu (tj. 2.01.2018r.) na podstawie wyników uzyskanych przez Uczestników w rankingu 

Organizator ustali miejsca i przyzna nagrody.  

8. Szczegółowe zasady przyznawania nagród: 

8.1. Uczestnik w Programie może wygrać maksymalnie 1 nagrodę (1 Voucher). 



 

8.2. Uczestnik będzie mógł realizować Voucher w nieograniczonej liczbie zamówień przez cały 2018 rok. 

9. Uczestnik zostanie poinformowany o aktualnie zajmowanym miejscu w rankingu w cokwartalnych zestawieniach 

wysyłanych przez Organizatora pocztą lub mailem. 

10. Uczestnik może samodzielnie sprawdzać poziom swoich obrotów na www.hurtero.pl/moje-zamowienia.html  

11. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru (realizacji) nagrody z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestnika. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru nagrody i nie 

złożenia zamówień w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018, nagroda przepada.  

13. Organizator nie wyraża zgody na przekazywanie nagrody osobom trzecim bez zgody Organizatora. 

14. Warunkiem odebrania nagrody jest brak zaległości płatniczych wobec Organizatora.  

15. Nagrody uzyskane w ramach Programu stanowią dla Uczestnika przychód w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym obowiązek wyliczenia i odprowadzenia podatku od 

nagrody spoczywa na Uczestniku.  
 

§ 4 Reklamacje 
 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia, co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod 

adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu Programu. Brak reklamacji w terminie 

opisanym powyżej oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Reklamacje zgłoszone po powyższym 

terminie, nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Decyzja 

Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji 

Organizatora listem poleconym lub mailem na adres podany w reklamacji. 

3. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Organizatora. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Programu „SPRZEDAWCA ROKU 

2017”. 

2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie. W przypadku 

wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o tych zmianach 

w materiałach informacyjnych Programu. 

3. Materiały informacyjne Programu można uzyskać na stronie internetowej www.HURTERO.pl  

4. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu posiada Organizator. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 luty 2017r. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w procedurze wyłaniania zwycięzców, w tym za przekroczenie 

terminów, jeżeli będą one miały miejsce z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, siły wyższej lub innych przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu. 

8. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


