PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND

POLITYKA SPRZEDAŻY

Ustanowiona 3 kwietnia 2017 (data wejścia w życie) zmieniona (dodano § 3. pkt.5) 3 sierpnia 2017,
27 grudnia 2021 (data rozpoczęcia obowiązywania zmian 1 stycznia 2022) przez:
PINTOR Magdalena Kubik
Ul. Kręta 6
96-124 Krężce, POLAND
NIP: 8361738062
Reprezentowaną przez
Magdalena Kubik

Zawartość dokumentu POLITYKA SPRZEDAŻY definiuje zasady procesu sprzedaży produktów firmy
PINTOR Magdalena Kubik, reguluje relacje pomiędzy stronami procesu sprzedaży oraz ustanawia
zasady procesu sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik na całym świecie. Niniejszy
dokument stanowi fundamentalne prawo, które daje podstawy i wspomaga dalsze decyzje oraz
działania podejmowane przez Klientów firmy PINTOR Magdalena Kubik. Niniejszy dokument został
sporządzony w zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce jako kraju rezydencji
Sprzedającego. Sprzedającym jest firma PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 6, 96-124
Krężce, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod
numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062 zwana także zamiennie
„Sprzedającym”. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie są prawnie wiążące jeżeli przepisy państwa
Klienta nie stanowią inaczej. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: - korzystając z adresu poczty
elektronicznej: biuro@pintor.pl

§ 1. Interpretacje I definicje
Informacje poufne – w niniejszym dokumencie oznacza, stanowiące własność Firmy PINTOR
Magdalena Kubik i nieznane powszechnie informacje zawierające tajemnice handlowe, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę firmę PINTOR Magdalena Kubik, przykładowo: informacje o
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produktach, procesach biznesowych, kooperantach, usługach, badaniach, rozwoju, know-how,
projektach, formułach, produkcji, zakupie, księgowości, inżynierii, marketingu, sprzedaży i
dostawach, finansach i systemach biznesowych. Wszelkie informacje udzielane Klientowi oraz
Pozostałym Stronom albo do których wszystkie strony mają dostęp w związku z procesem sprzedaży
oraz do których wszystkie strony tego procesu mają uzasadnione powody aby uważać je za poufne
nawet jeśli nie zostały w ten sposób wyraźnie oznaczone są uważane za poufne informacje w
znaczeniu niniejszej Polityki Sprzedaży.
Proces sprzedaży– w niniejszym dokumencie oznacza proces sprzedaży produktów firmy PINTOR
Magdalena Kubik w zgodności z Polityką sprzedaży.
Strony – w niniejszym dokumencie oznacza Sprzedający, Kupujący, Pozostałe strony.
Pozostałe strony – w niniejszym dokumencie oznacza wszystkie strony z wyjątkiem Klientów oraz
Sprzedającego uczestniczące w procesie sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik.
Kanał sprzedaży On-line – w niniejszym dokumencie oznacza zewnętrzny oraz wewnętrzny kanał
sprzedaży wymieniony na stronie internetowej firmy PINTOR Magdalena Kubik w sekcji SPRZEDAŻ &
KANAŁY SPRZEDAŻY ON-LINE pod adresem https://www.pintor.pl/wspolpraca/ za pomocą których
Klient może złożyć zamówienie.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach regulujących działanie
kanałów sprzedaży On-line dokonuje w tych kanałach sprzedaży On-line zamówienia produktów firmy
PINTOR Magdalena Kubik.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Kanałów sprzedaży On-line w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedający – producent sprzedający własne produkty za pośrednictwem Internetu używając
zewnętrznych kanałów sprzedaży On-line opartych na zasadach zdefiniowanych w politykach
sprzedaży poszczególnych zewnętrznych kanałów On-line lub wewnętrznych kanałów sprzedaży Online umożliwiających Klientowi złożenie zamówienia poprzez stronę internetową Firmy
https://www.pintor.pl opartych na zasadach zdefiniowanych w niniejszej Polityce Sprzedaży.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronach kanałów sprzedaży On-line firmy
PINTOR Magdalena Kubik zgodnie z niniejszą Polityką Sprzedaży.
Produkty - rzeczy ruchome, prezentowane na stronach kanałów sprzedaży On-line firmy PINTOR
Magdalena Kubik zgodnie z niniejszą Polityką Sprzedaży, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Proces realizacji zamówienia – proces realizacji zamówień złożonych przez tego samego Klienta w
przeciągu tego samego dnia.
Koszty dostawy - wszystkie koszty związane z dostawą zakupionych towarów od Klienta.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza firmą PINTOR
Magdalena Kubik w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
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Umowa Sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeks cywilny.
Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwitnia 1964 – Dz. U., Nr 16, pozycja 93 z późniejszymi
zmianami.
§ 2. Generalne zasady procesu sprzedaży produktów
1. Kanały sprzedaży
- Firma PINTOR Magdalena Kubik sprzedaje swoje produkty na całym świecie w zgodności
z niniejszą Polityką Sprzedaży używając wewnętrznego kanału sprzedaży On-line, którym
jest Formularz zamówienia, którego Klient może użyć do złożenia zamówienia poprzez
stronę internetową https://www.pintor.pl oraz zewnętrznego kanału sprzedaży On-line,
którego Klient może użyć do złożenia zamówienia, spełniając wymogi poszczególnych
zewnętrznych kanałów sprzedaży On-line dotyczące sprzedaży On-line.
2. Ceny produktów
-

Wszystkie ceny produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik wymienione na stronach
internetowych kanałów sprzedaży On-line firmy PINTOR Magdalena Kubik są cenami
brutto podanymi w Dolarach Amerykańskich lub ich równowartością w Polskich Złotych.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Jakość oraz legalność produktów
-

Wszystkie produktu oferowane do sprzedaży zgodnie z niniejszą Polityką Sprzedaży firmy
PINTOR Magdalena Kubik są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz są zgodnie z przepisami prawa wprowadzone do międzynarodowego
obrotu.

4. Procedura reklamacji
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-

Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży zgodnie z Polityką Sprzedaży firmy PINTOR
Magdalena Kubik posiadają gwarancję firmy PINTOR Magdalena Kubik jako producenta,
obowiązującą na terenie każdego kraju. Czas gwarancji każdego sprzedanego produktu
wynosi 2 lata i dodatkowo jest podawany w opisach produktów na stronach
internetowych kanałów sprzedaży On-line. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są
określone w druku gwarancji dostarczonym do Klienta wraz z zakupionym produktem.

-

Reklamacje należy składać na adres firmy PINTOR Magdalena Kubik dostępny na stronie
firmy https://www.pintor.pl/kontakt/.

-

Składając reklamację należy dostarczyć do firmy PINTOR Magdalena Kubik reklamowany
produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym
dostarczonym do Klienta wraz z zakupionym produktem.

-

Firma PINTOR Magdalena Kubik rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia
reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedający naprawi

lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
kupionego towaru.
-

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i
stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

-

Klient traci uprawnienia określone w tym punkcie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy
od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sprzedającego o tym
fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Umowa Sprzedaży na odległość oraz odstąpienie od Umowy Sprzedaży na odległość
-

Umowa Sprzedaży na odległość jest uznawana za zawartą w momencie akceptacji oferty
Sprzedającego przez Klienta i moment ten jest interpretowany jako moment otrzymania
zamówienia Klienta przez Sprzedającego.

-

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni
(podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt
niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym
i liczy się go od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia
jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem na adres Sprzedającego.

-

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

-

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Sprzedającego.

-

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za
zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), dotyczące
świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jej/jego osobą.

6. Obowiązek zachowania tajemnicy
-
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Strony rozumieją i potwierdzają, że zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość kreuje
relacje poufności i zaufania pomiędzy firmą PINTOR Magdalena Kubik a Klientem
respektując Poufność Informacji.

7. Dokumenty sprzedaży
-

Faktura VAT jest wystawiana do każdego sprzedanego produktu.

8. Zamówienia
-

Zamówienia są akceptowane poprzez strony internetowe wewnętrznych oraz
zewnętrznych kanałów On-line wymienione na stronie internetowej firmy PINTOR
Magdalena Kubik po adresem https://www.pintor.pl/wspolpraca/ w sekcji SPRZEDAŻ &
KANAŁY SPRZEDAŻY On-line.

-

Wszystkie zamówienia złożone przez tego samego Klienta w przeciągu tego samego dnia
są sumowane i realizowane w ramach jednego procesu realizacji zamówienia.

-

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i
prawidłowo podał dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być
wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

-

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.
Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, firma PINTOR Magdalena Kubik ma prawo do
anulowania Zamówienia.

-

Jako dokument potwierdzający zakup Klient otrzyma Potwierdzenie zamówienia /Fakturę
Proforma poprzez e-mail po złożeniu zamówienia oraz Fakturę VAT poprzez e-mail z
potwierdzeniem zrealizowania zamówienia oraz informacją dotyczącą dostawy. Klient
otrzyma również Fakturę VAT załączoną do wysyłanej przesyłki.

9. Terminy realizacji zamówień
-

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia powiązany jest z momentem płatności. Aby proces
realizacji zamówienia został rozpoczęty zamówienie musi być opłacone lub złożone z
opcją zapłaty ”płatność przy odbiorze”. Każde zamówienie jest realizowane w terminie 14
dni począwszy od momentu otwarcia procesu jego realizacji.

-

Moment otwarcia procesu realizacji zamówienia złożonego z metodą płatności „płatność
przy odbiorze” następuje w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia.

-

Zamówienie złożone z metodą płatności Przelew Bankowy i nieopłacone w przeciągu 30
dnia zostanie uznane za wycofane.

10. Dostawy
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-

Produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany
telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o
nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie
wysyłki lub może ją opóźnić.

-

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych
przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

-

Przesyłka dostarczona jest do firmy kurierskiej w przeciągu 14 dni począwszy od
momentu otwarcia procesu realizacji zamówienia przez firmę PINTOR Magdalena Kubik.

-

Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku lub dostarczonych do
Klienta wraz z potwierdzeniem zamówienia/fakturą proforma.

11. Płatności
-

Klient jest zobligowany do wypełnienia wymogów dotyczących płatności za zakupy
obowiązujące w poszczególnych zewnętrznych oraz wewnętrznych kanałach sprzedaży
On-line wymienionych na stronie internetowej firmy PINTOR Magdalena Kubik pod
adresem https://www.pintor.pl/wspolpraca/ w sekcji SPRZEDAŻ & KANAŁY SPRZEDAŻY
On-Line.

§ 3. Promocje
1. Firma PINTOR Magdalena Kubik organizuje promocje:
-

Priceless Products Prommotion;
Katalog Produktów;
Making Science Together Game Free Gift.

których charakterystyka oraz zasady zawarte są w Regulaminach Promocji stanowiących
odpowiednio załącznik I, II, III do niniejszej Polityki Sprzedaży.
§ 4. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
1. Poprzez złożenie zamówienia Klient zgadza się na przetwarzanie jego/jej danych personalnych
przez firmę PINTOR Magdalena Kubik w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży na odległość, w
zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę
zakupionych produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia w czasie jego przetwarzania można dokonać także
poprzez wysłanie wiadomości e-mail do firmy PINTOR Magdalena Kubik na adres:
biuro@pintor.pl
4. Administratorem bazy danych personalnych przekazywanych przez Klientów firmy PINTOR
Magdalena Kubik w związku z zamówieniami złożonymi za pośrednictwem zewnętrznego
kanału sprzedaży On-line jest zewnętrzny kanał sprzedaży On-line w którym Klient złożył
zamówienie. Administratorem bazy danych personalnych przekazywanych przez Klientów
firmy PINTOR Magdalena Kubik w związku z zamówieniami złożonymi za pośrednictwem
wewnętrznego kanału sprzedaży On-line lub w związku z realizacją Umowy Sprzedaży jest
firma PINTOR Magdalena Kubik.
5. Wszystkie dane zawarte w dokumencie sprzedaży (Faktura VAT) w związku ze zmianą
przepisów prawa obowiązujących na terytorium państwa Polskiego z dniem 1 stycznia 2018
roku muszą być przekazywane do Ministerstwa Finansów i są przechowywane oraz
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udostępniane organom oraz pracownikom działającym w jego ramach. Administratorem oraz
osobą odpowiedzialną za ochronę przekazywanych danych jest Ministerstwo Finansów.
6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Sprzedającego Kupującemu treści zawieranej umowy:
-

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży na odległość.

-

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

-

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym firmy PINTOR Magdalena Kubik oraz udostępniana na każde żądanie
Klienta.

NIP: 8361738062
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REGON: 362476512

VAT UE: PL8361738062

ZAŁĄCZNIK I

PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND

REGULAMIN PROMOCJI - PPP

Ustanowiony 1 stycznia 2018 (data wejścia w życie) przez:
PINTOR Magdalena Kubik
Ul. Kręta 6
96-124 Krężce, POLAND
NIP: 8361738062
Reprezentowaną przez
Magdalena Kubik

Zawartość dokumentu Regulamin Promocji definiuje zasady promocji zatytułowanej „PRICELESS
PRODUCTS PROMOTION” sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik. Niniejszy dokument
został sporządzony w zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce jako kraju rezydencji
Sprzedającego. Sprzedającym jest firma PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 6, 96-124
Krężce, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod
numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062 zwana także zamiennie
„Organizatorem”. Kontakt z Organizatorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
biuro@pintor.pl

§ 1. Interpretacje I definicje
Informacje poufne – w niniejszym dokumencie oznacza, stanowiące własność Firmy PINTOR
Magdalena Kubik i nieznane powszechnie informacje zawierające tajemnice handlowe, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę firmę PINTOR Magdalena Kubik, przykładowo: informacje o
produktach, procesach biznesowych, kooperantach, usługach, badaniach, rozwoju, know-how,
projektach, formułach, produkcji, zakupie, księgowości, inżynierii, marketingu, sprzedaży i
dostawach, finansach i systemach biznesowych. Wszelkie informacje udzielane Klientowi oraz
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Pozostałym Stronom albo do których wszystkie strony mają dostęp w związku z procesem sprzedaży
oraz do których wszystkie strony tego procesu mają uzasadnione powody aby uważać je za poufne
nawet jeśli nie zostały w ten sposób wyraźnie oznaczone są uważane za poufne informacje w
znaczeniu niniejszej Polityki Sprzedaży.
Organizator – w niniejszym dokumencie oznaczafirmę PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta
6, 96-124 Krężce, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowaną
pod numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062.
Promocja – w niniejszym dokumencie oznacza promocję organizowaną przez Organizatora na
warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
Regulamin– w niniejszym dokumencie oznacza niniejszy dokument określający zasady oraz warunki
uczestnictwa w promocji.
Uczestnik– w niniejszym dokumencie oznacza Klienta zdefiniowanego w Polityce Sprzedaży firmy
PINTOR Magdalena Kubik jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającąosobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
regulujących działanie kanałów sprzedaży On-line dokonuje w tym Sklepie zamówienia produktów
firmy PINTOR Magdalena Kubik.
Czas promocji – w niniejszym dokumencie oznacza okres czasu od ogłoszenia promocji do czasu
odwołania promocji lub podany w Regulaminie promocji.

§ 2. Warunki oraz zasady promocji
1. W promocji może uczestniczyć Klient firmy PINTOR Magdalena Kubik określony w niniejszym
Regulaminie Promocji.
2. Promocja dotyczy okresu czasu począwszy od 01 grudnia do 31 grudnia każdego roku.
3. Promocja sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik dotyczy pierwszych 10
zamówień w okresie promocji.
4. Promocja jest realizowana w przypadku zamówienia dwóch produktów o różnych cenach
poprzez obniżenie ceny tańszego produktu do 0 US$/PLN. W przypadku gdy nie ma
możliwość zamówienia promowanego produktu w cenie 0 US$/PLN w kanale sprzedaży Online lub pomniejszenia płatności Klient jest zobligowany podać tytuł oraz wszystkie
informacje dotyczące wybranego tańszego produktu w sekcji Wiadomość do sprzedawcy lub
Pozostałe informacje/ Komentarze zamawiając droższy produkt aby uczestniczyć w promocji.
5. W przypadku zwrotów droższych produktów w zgodności z Polityką Sprzedaży Klient jest
zobowiązany do zwrotu również promowanego produktu, otrzymanego za darmo w
zgodności z Regulaminem Promocji lub zapłacenia ceny niepromocyjnej tańszego produktu
Organizatorowi promocji.
6. Procedura Reklamacji
-
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Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące procesu promocji mogą być złożone przez
Uczestnika promocji na adres Organizatora dostępny na https://www.pintor.pl/kontakt/

-

W złożonej reklamacji, Uczestnik musi podać dane personalne, opis zarzutów oraz
żądanego od Organizatora działania.

-

Firma PINTOR Magdalena Kubik powinna rozpatrzyć reklamację niezwłocznie nie dłużej
niż w przeciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Firma PINTOR Magdalena Kubik
poinformuje Klienta na piśmie o rezultatach rozstrzygnięcia reklamacji.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji jest dokumentem definiującym zasady promocji “Priceless
Products Promotion” w związku z dokumentem Polityka Sprzedaży dostępnym na
https://www.pintor.pl/wspolpraca/ .
2. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu.
3. Uczestnicząc w promocji Uczestnik potwierdza akceptację zasad wskazanych w niniejszym
Regulaminie Promocji.
4. Firma PINTOR Magdalena Kubik jest zobowiązana do naliczenia oraz pobrania podatków jeśli
jest to taka potrzeba. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów
potrzebnych do opodatkowania na żądanie firmy PINTOR Magdalena Kubik.

NIP: 8361738062
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REGON: 362476512

VAT UE: PL8361738062

ZAŁĄCZNIK II

PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND

REGULAMIN PROMOCJI – Katalog Produktów

Ustanowiony 10 stycznia 2018 (data wejścia w życie) przez:
PINTOR Magdalena Kubik
Ul. Kręta 6
96-124 Krężce, POLAND
NIP: 8361738062
Reprezentowaną przez
Magdalena Kubik

Zawartość dokumentu Regulamin Promocji definiuje zasady promocji realizowanej poprzez
przekazywanie na prośbę Klientów lub potencjalnych Klientów Katalogu produktów firmy PINTOR
Magdalena Kubik. Promocja jest organizowana od dnia ogłoszenia bezterminowo. Niniejszy dokument
został sporządzony w zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce jako kraju rezydencji
Sprzedającego. Sprzedającym jest firma PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 6, 96-124
Krężce, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod
numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062 zwana także zamiennie
„Organizatorem”. Kontakt z Organizatorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
biuro@pintor.pl

§ 1. Interpretacje I definicje
Informacje poufne – w niniejszym dokumencie oznacza, stanowiące własność Firmy PINTOR
Magdalena Kubik i nieznane powszechnie informacje zawierające tajemnice handlowe, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę firmę PINTOR Magdalena Kubik, przykładowo: informacje o
produktach, procesach biznesowych, kooperantach, usługach, badaniach, rozwoju, know-how,
projektach, formułach, produkcji, zakupie, księgowości, inżynierii, marketingu, sprzedaży i
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dostawach, finansach i systemach biznesowych. Wszelkie informacje udzielane Klientowi oraz
Pozostałym Stronom albo do których wszystkie strony mają dostęp w związku z procesem sprzedaży
oraz do których wszystkie strony tego procesu mają uzasadnione powody aby uważać je za poufne
nawet jeśli nie zostały w ten sposób wyraźnie oznaczone są uważane za poufne informacje w
znaczeniu niniejszej Polityki Sprzedaży.
Organizator – w niniejszym dokumencie oznacza firmę PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul.
Kręta 6, 96-124 Krężce, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
zarejestrowaną pod numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062.
Promocja – w niniejszym dokumencie oznacza promocję organizowaną przez Organizatora na
warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
Regulamin– w niniejszym dokumencie oznacza niniejszy dokument określający zasady oraz warunki
uczestnictwa w promocji.
Uczestnik– w niniejszym dokumencie oznacza Klienta zdefiniowanego w Polityce Sprzedaży firmy
PINTOR Magdalena Kubik jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
regulujących działanie kanałów sprzedaży On-line dokonuje w tym Sklepie zamówienia produktów
firmy PINTOR Magdalena Kubik.
Czas promocji – w niniejszym dokumencie oznacza okres czasu od ogłoszenia promocji do czasu
odwołania promocji lub podany w Regulaminie promocji.

§ 2. Warunki oraz zasady promocji
1. W promocji może uczestniczyć Klient firmy PINTOR Magdalena Kubik określony w niniejszym
Regulaminie Promocji jak również potencjalny Klient.
2. Promocja dotyczy okresu czasu począwszy od dnia 10 Stycznia 2018 roku bezterminowo.
3. Promocja jest realizowana poprzez wysłanie za pośrednictwem kuriera, na żądanie Klienta
lub potencjalnego Klienta, nieodpłatnie, Katalogu firmy PINTOR Magdalena Kubik oraz 2 razy
w roku uzupełnianie katalogu o rozszerzoną ofertą produktów.
4. Klient lub potencjalny Klient może zamówić Katalog poprzez przesłanie danych adresowych
na adres mailowy biuro@pintor.pl na podstawie, których ma zastać zrealizowana dostawa
Katalogu.
5. Klient lub potencjalny Klient może zrezygnować z otrzymywania katalogu w formie
papierowej poprzez wysłanie informacji na adres mailowy: biuro@pintor.pl
6. Procedura Reklamacji
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-

Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące procesu promocji mogą być złożone przez
Uczestnika promocji na adres Organizatora dostępny na https://www.pintor.pl/kontakt/

-

W złożonej reklamacji, Uczestnik musi podać dane personalne, opis zarzutów oraz
żądanego od Organizatora działania.

-

Firma PINTOR Magdalena Kubik powinna rozpatrzyć reklamację niezwłocznie nie dłużej
niż w przeciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Firma PINTOR Magdalena Kubik
poinformuje Klienta na piśmie o rezultatach rozstrzygnięcia reklamacji.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji jest dokumentem definiującym zasady promocji realizowanej
poprzez przekazywanie, na prośbę Klientów lub potencjalnych Klientów Katalogu produktów
firmy PINTOR Magdalena Kubik w związku z dokumentem Polityka Sprzedaży dostępnym na
https://www.pintor.pl/wspolpraca/ w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące
ochrony przekazywanych danych osobowych w związku z realizacją procesu sprzedaży w
firmie PINTOR Magdalena Kubik i inne.
2. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu.
3. Uczestnicząc w promocji Uczestnik potwierdza akceptację zasad wskazanych w niniejszym
Regulaminie Promocji.
4. Firma PINTOR Magdalena Kubik zastrzega sobie prawa autorskie tj. wszelkie prawa do
zmiany, kopiowania oraz wykorzystywania utworu przygotowanego w postaci Katalogu
produktów firmy.

NIP: 8361738062
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REGON: 362476512

VAT UE: PL8361738062

ZAŁĄCZNIK III

PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND

REGULAMIN PROMOCJI – MSTG FREE GIFT

Ustanowiony 1 stycznia 2022 (data wejścia w życie) przez:
PINTOR Magdalena Kubik
Ul. Kręta 6
96-124 Krężce, POLAND
NIP: 8361738062
Reprezentowaną przez
Magdalena Kubik

Zawartość dokumentu Regulamin Promocji definiuje zasady promocji zatytułowanej „MAKING
SCIENCE TOGETHER GAME FREE GIFT” sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik.
Niniejszy dokument został sporządzony w zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce jako kraju
rezydencji Sprzedającego. Sprzedającym jest firma PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 6,
96-124 Krężce, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana
pod numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062 zwana także zamiennie
„Organizatorem”. Kontakt z Organizatorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
biuro@pintor.pl

§ 1. Interpretacje I definicje
Informacje poufne – w niniejszym dokumencie oznacza, stanowiące własność Firmy PINTOR
Magdalena Kubik i nieznane powszechnie informacje zawierające tajemnice handlowe, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę firmę PINTOR Magdalena Kubik, przykładowo: informacje o
produktach, procesach biznesowych, kooperantach, usługach, badaniach, rozwoju, know-how,
projektach, formułach, produkcji, zakupie, księgowości, inżynierii, marketingu, sprzedaży i
dostawach, finansach i systemach biznesowych. Wszelkie informacje udzielane Klientowi oraz
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Pozostałym Stronom albo do których wszystkie strony mają dostęp w związku z procesem sprzedaży
oraz do których wszystkie strony tego procesu mają uzasadnione powody aby uważać je za poufne
nawet jeśli nie zostały w ten sposób wyraźnie oznaczone są uważane za poufne informacje w
znaczeniu niniejszej Polityki Sprzedaży.
Organizator – w niniejszym dokumencie oznacza firmę PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul.
Kręta 6, 96-124 Krężce, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
zarejestrowaną pod numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062.
Promocja – w niniejszym dokumencie oznacza promocję organizowaną przez Organizatora na
warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
Regulamin– w niniejszym dokumencie oznacza niniejszy dokument określający zasady oraz warunki
uczestnictwa w promocji.
Uczestnik– w niniejszym dokumencie oznacza Klienta zdefiniowanego w Polityce Sprzedaży firmy
PINTOR Magdalena Kubik jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
regulujących działanie kanału sprzedaży On-line dokonuje w nim zamówienia produktów firmy
PINTOR Magdalena Kubik.
Czas promocji – w niniejszym dokumencie oznacza okres czasu od ogłoszenia promocji do czasu
odwołania promocji lub podany w Regulaminie promocji.
MAKING SCIENCE TOGETHER GAME FREE GIFT – gra opracowana na podstawie opatentowanego
wynalazku – Labyrinthine System of Fixing, stosowanego w produktach firmy PINTOR Magdalena
Kubik umożliwiająca ocenę jego cech oraz właściwości. Elementy gry wykonane są z drewna i jedna z
nich zawiera instrukcję gry.
.

§ 2. Warunki oraz zasady promocji
1. W promocji może uczestniczyć Klient firmy PINTOR Magdalena Kubik określony w niniejszym
Regulaminie Promocji.
2. Promocja dotyczy nieograniczonego okresu czasu.
3. Promocja sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik dotyczy procesu realizacji
zamówienia zdefiniowanego w Polityce Sprzedaży w ramach którego Klient może otrzymać
upominek – grę MAKING SCIENCE TOGETHER dzięki której może poznać cechy oraz
właściwości opatentowanego rozwiązania – Labyrinthine System of Fixing stosowanego w
produktach firmy PINTOR Magdalena Kubik.
4. Promocja jest realizowana poprzez przekazanie Klientowi darmowego upominku w postaci
gry MAKING SCIENCE TOGETER w przypadku wyrażenia przez Klienta chęci jego otrzymania
przy składaniu zamówienia poprzez kanał sprzedaży On-line firmy PINTOR Magdalena Kubik
wymieniony na stronie internetowej firmy PINTOR Magdalena Kubik w sekcji SPRZEDAŻ &
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KANAŁY SPRZEDAŻY ON-LINE pod adresem https://www.pintor.pl/wspolpraca/ za pomocą
których Klient może złożyć zamówienie. W przypadku braku innej możliwości wyrażenia chęci
otrzymania upominku – gry MAKING SCIENCE TOGETHER należy umieścić informację o chęci
otrzymania upominku w polu nota do Sprzedającego / inne informacje/ komentarz do
zamówienia składając zamówienie.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci otrzymania upominku w postaci gry MAKING
SCIENCE TOGETER Klient otrzymuje jeden upominek w postaci gry MAKING SCIENCE
TOGETER do wszystkich zamówień realizowanych w ramach jednego procesu realizacji
zamówienia zgodnie z Polityka Sprzedaży tj. złożonych w przeciągu tego samego dnia.
6. Procedura Reklamacji
-

Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące procesu promocji mogą być złożone przez
Uczestnika promocji na adres Organizatora dostępny na https://www.pintor.pl/kontakt/

-

W złożonej reklamacji, Uczestnik musi podać dane personalne, opis zarzutów oraz
żądanego od Organizatora działania.

-

Firma PINTOR Magdalena Kubik powinna rozpatrzyć reklamację niezwłocznie nie dłużej
niż w przeciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Firma PINTOR Magdalena Kubik
poinformuje Klienta na piśmie o rezultatach rozstrzygnięcia reklamacji.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji jest dokumentem definiującym zasady promocji “MAKING
SCIENCE TOGETHER GAME FREE GIFT” w związku z dokumentem Polityka Sprzedaży
dostępnym na https://www.pintor.pl/wspolpraca/ .
2. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu.
3. Uczestnicząc w promocji Uczestnik potwierdza akceptację zasad wskazanych w niniejszym
Regulaminie Promocji.
4. Firma PINTOR Magdalena Kubik jest zobowiązana do naliczenia oraz pobrania podatków jeśli
jest taka potrzeba. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów
potrzebnych do opodatkowania na żądanie firmy PINTOR Magdalena Kubik.

NIP: 8361738062
16

REGON: 362476512

VAT UE: PL8361738062

