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I. DEFINICJE I POJĘCIA
Expert Budowy – osoba fizyczna lub prawna, współpracująca z Organizatorem przy prowadzeniu Programu
EXPERT BUDOWY.
Hurtownia Materiałów Budowlanych – osoba fizyczna lub osoba prawna, sprzedająca towary z oferty
Organizatora na terenie Polski, która oświadczyła, że zapoznała się i akceptuje treść regulaminu Programu
EXPERT BUDOWY i wyraziła zgodę na przystąpienie do Programu poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Oświadczenie należy przesłać do Organizatora łącznie z składanym zamówieniem towarów Ytong lub Silka
przeznaczonych dla Uczestnika Programu. Szczegółowy asortyment określa aktualnie obowiązujący cennik
towarów, który stanowi Załącznik nr 2, dostępny do pobrania na stronie internetowej.
Kupon – kupon oznaczony kolejnym numerem, zawierający dane Uczestnika Programu, uprawniający do
zakupu za pośrednictwem hurtowni materiałów budowlanych jednej palety promocyjnej towarów Ytong lub
Silka na ściany zewnętrzne budynku jednorodzinnego w cenie 1 zł netto plus koszt palety stanowiącej
opakowanie w cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem w dniu zakupu oraz zawierający zgodę Uczestnika
Programu na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów Programu.
Organizator Programu (Organizator) - Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa.
Paleta Promocyjna – 1 szt. palety wyłącznie towarów Ytong lub Silka wybranych przez Uczestnika Programu
w promocyjnej cenie 1 zł netto plus koszt palety stanowiącej opakowanie w cenie zgodnej z obowiązującym
cennikiem w dniu zakupu.
Platforma – internetowa baza danych zawierająca wprowadzone przez Experta dane Uczestnika Programu
i informacje o dokonanych zakupach towarów oraz statusie realizacji świadczeń w ramach Programu.
Program EXPERT BUDOWY (Program) – Program prowadzony przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Towar – towar będący w ofercie handlowej Organizatora zgodnie z obowiązującym w dniu zakupu cennikiem,
oznaczony marką Silka, Ytong. Szczegółowy asortyment określa aktualnie obowiązujący cennik towarów,
który stanowi Załącznik nr 2, dostępny do pobrania na stronie internetowej.
Uczestnik Programu – osoba fizyczna, która nabywa towary w celu wybudowania budynku jednorodzinnego.
Uczestnik programu może upoważnić firmę wykonawczą do dokonania zakupu towarów w jego imieniu w celu
wykorzystania ich do budowy budynku jednorodzinnego Uczestnika Programu.
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Partner Programu – hurtownia materiałów budowlanych lub firma wykonawcza współpracująca
z Organizatorem Programu przy realizacji programu.
II. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU
Program będzie prowadzony na terenie Polski.
III. PRZEDMIOT PROGRAMU
Programem objęte są towary firmy Xella Polska Sp. z o. o.
IV. UCZESTNICY PROGRAMU
Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy w czasie trwania Programu nabędą towary Silka lub
Ytong na budynek jednorodzinny w hurtowni materiałów budowlanych.
V. CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program będzie trwał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przy czym KUPON wydany
Uczestnikowi Programu w okresie trwania Programu będzie ważny do 31 grudnia 2019 r. i może podlegać
realizacji do 31 grudnia 2019 r.
VI. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU
1. Program polega na premiowaniu Uczestnika, dokonującego zakupu towarów z oferty Xella w celu
wybudowania budynku jednorodzinnego w czasie trwania Programu. Premiowanie Uczestnika polega na
umożliwieniu mu dokonania zakupu 1 szt. palety towarów Ytong lub Silka na warunkach promocyjnych.
2. W przypadku zainteresowania Uczestnika towarami z oferty Xella, Expert wyda mu Kupon, który
Uczestnik wypełni następującymi swoimi danymi: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
kontaktowego, adres budowy oraz przybliżona data rozpoczęcia budowy.
3. W ramach Programu Uczestnik ma możliwość zakupu jednej palety towarów Ytong lub Silka na ściany
zewnętrzne budynku w cenie 1 zł netto plus koszt palety stanowiącej opakowanie, w cenie zgodnej
z obowiązującym cennikiem w dniu dokonania zakupu, pod warunkiem zakupu towarów Organizatora na
wszystkie ściany zewnętrzne budynku jednorodzinnego w hurtowni materiałów budowlanych.
4. Jeden kupon może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika programu.
5. Uczestnik Programu lub upoważniona przez niego firma wykonawcza zakupi towary w hurtowni
materiałów budowlanych, której przekaże do realizacji Kupon.
6. Kupon uprawniający do zakupu palety promocyjnej może być wykorzystany tylko jeden raz, łącznie
z zamówieniem całości towarów w hurtowni materiałów budowlanych na budynek jednorodzinny
Uczestnika Programu.
7. Hurtownia materiałów budowlanych składa pisemne oświadczenie o zgodzie na przystąpienie do
programu EXPERT BUDOWY i akceptuje jego warunki.
8. Hurtownia materiałów budowlanych składając zamówienie u Organizatora na realizację zamówienia
towarów na budynek jednorodzinny Uczestnika Programu, załącza otrzymany od Uczestnika Kupon
upoważniający do wydania palety promocyjnej Ytong lub Silka w cenie 1 zł netto za paletę plus koszt
palety stanowiącej opakowanie w cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem w dniu zakupu i zobowiązuje
się do sprzedaży palety promocyjnej w cenie 1 zł netto za paletę materiału plus koszt palety stanowiącej
opakowanie, na rzecz Uczestnika Programu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania danych Uczestnika dotyczących zakupu towarów
i budowy, na której towar będzie wykorzystany. Weryfikacja może nastąpić za pośrednictwem
przedstawiciela Organizatora.
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VII. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia prowadzenia Programu niezgodnie
z Regulaminem.
2. Reklamacje należy składać na piśmie listem poleconym na adres: ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa
lub na adres zamowienia@xella.com.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. O sposobie
załatwienia reklamacji Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty lub
poczty elektronicznej.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik podając swoje dane osobowe na Kuponie wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie
z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów Programu oraz w celach promocyjnych
i marketingowych. Uczestnik programu potwierdza wyrażenie zgody na udział w Programie
i przetwarzanie jego danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.
2. Organizator, jako administrator danych osobowych, przetwarza te dane z zachowaniem zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
3. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób
trzecich oraz do nieudostępniania ich innym podmiotom.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo
domagania się ich usunięcia ze zbioru.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje w czasie trwania Programu.
2. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz u Expertów.
3. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator zawiadomi Uczestników
o zmianie Regulaminu przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail podany na Kuponie. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni.

………………………
Tomasz Kruppik
Prezes Zarządu

.………..………………
Monika Kliszczyk-Krupińska
Pełnomocnik Zarządu
Dyrektor Działu Obsługi Klienta

Warszawa, dnia 7 września 2016 r.
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