
Regulamin akcji promocyjnej dla przedsiębiorców "Celuj w PIXIR – ustrzel
narzędzia premium”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą "Celuj w PIXIR – ustrzel narzędzia 
premium", zwana dalej "Promocją".

2. Organizatorem Promocji jest Marcin Ficek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 
E-System Marcin Ficek, adres: 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6371993903, numer REGON 356763890, 
zwany dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w promocji 
adresowanej do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego nabywających
towary od Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności 
gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.

4. Promocją objęte są wszystkie kamery i switche marki PIXIR, które można nabyć w sklepie 
prowadzonym przez Organizatora: zamawiając w serwisie www.montersi.pl, zamawiając 
telefoniczne, zamawiając drogą e-mailową lub nabywając bezpośrednio w siedzibie 
Organizatora (32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10).

5. Organizator organizuje Promocję polegającą na umożliwieniu Uczestnikom zakupu w cenie 
1 zł brutto nagród wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem zgromadzenia 
odpowiedniej liczby punktów w ramach Promocji. Punkty przyznawane są w związku z 
zakupami kamer i switchy marki PIXIR na zasadach określonych w §  4 Regulaminu.

6. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Promocja będzie trwała od 01.11.2019 do 31.12.2019.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 
43(1) Kodeksu cywilnego, biorących udział w Promocji i dokonujących zakupów towarów 
od Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub 
zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.

2. W Promocji mogą brać udział przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną oraz osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wyłączony jest udział w Promocji konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu 
cywilnego. Tym samym niniejszy Regulamin nie odnosi się do konsumentów

4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie statusu przedsiębiorcy, posiadanie 
aktywnego konta w serwisie www.montersi.pl i dokonywanie zakupów towarów od 
Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub 
zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.

5. Promocja dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych w serwisie www.montersi.pl, które 
posiadają status przedsiębiorcy i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnika.

§ 3
Przebieg promocji

1. Organizator organizuje Promocję polegającą na umożliwieniu Uczestnikom zakupu w cenie 
1 zł brutto nagród wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem zgromadzenia 
odpowiedniej liczby punktów w ramach Promocji (dalej „wymiana punktów na nagrody”). 
Zasady przyznawania punktów w ramach Promocji określają poniższe ustępy.
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2. Uczestnicy, którzy w okresie trwania Promocji dokonują zakupów od Organizatora kamer 
lub switchy PIXIR, otrzymują Naklejki Promocyjne z punktami, dołączane do paczki w 
ilości odpowiadającej ilości zakupionych kamer oraz switch.

3. Naklejki Promocyjne reprezentują ilość punktów, która jest zależna od modelu zakupionej 
kamery lub modelu zakupionego switcha:
◦ PIX-Q2SFBIRS-II 2 punkty;
◦ PIX-Q2SFBIRS-W-II 2 punkty;
◦ PIX-Q2SFDMIRS-II 2 punkty;
◦ PIX-Q2SFDMIRS-W-II 2 punkty;
◦ PIX-AD23A-G 2 punkty;
◦ PIX-AD23A-W 2 punkty;
◦ PIX-Q2SVDMIRS 2 punkty;
◦ PIX-Q2SVDMIRS-W 2 punkty;
◦ PIX-Q20VBIR3 2 punkty;
◦ PIX-Q20VDMIR3 2 punkty;
◦ PIX-Q5FBIRS 2 punkty;
◦ PIX-Q5SFDMIRS 2 punkty;
◦ PIX-Q5FDMIRS 2 punkty;
◦ PIX-Q5FDMIRS-W 2 punkty;
◦ PIX-Q2SVBIRS-II 3 punkty;
◦ PIX-Q2SVBIRS-W-II 3 punkty;
◦ PIX-Q2VBIRS 3 punkty;
◦ PIX-Q2SVBIRS 4 punkty;
◦ PIX-Q5MZBIRS 4 punkty;
◦ PIX-IP2FBIRSE 4 punkty;
◦ PIX-Q2SCSC 5 punktów;
◦ PIX-IP2SFDMIRS-II 5 punktów;
◦ PIX-IP2FBIRS 5 punktów;
◦ PIX-IP2FBIRS-W 5 punktów;
◦ PIX-IP2FDMIRS 5 punktów;
◦ PIX-IP4FBIRS 7 punktów;
◦ PIX-IP4FBIRS-W 7 punktów;
◦ PIX-IP4FDMIRS-W 7 punktów;
◦ PIX-IP2MZBIR S 8 punktów;
◦ PIX-IP2MZBIRS-W 8 punktów;
◦ PIX-IP4MZBIRS 10 punktów;
◦ PIX-IP4MZBIRS-W 10 punktów;
◦ PIX-POE4AT-1FE 2 punkty;
◦ PIX-POE4AT-2FE 2 punkty;
◦ PIX-POE4AT-EXT 4 punkty;
◦ PIX-POE8AT-1FE 4 punkty;
◦ PIX-POE8AT-2FE 4 punkty;
◦ PIX-POE8AT-2FE-90W 4 punkty;
◦ PIX-POE8AT-2GE 5 punktów;
◦ PIX-POE8AT-1GE-1SFP 6 punktów;
◦ PIX-POE16AT-2GE 12 punktów;
◦ PIX-POE24AT-2GE 15 punktów;
◦ PIX-POE16AT-2GE-2SFP 15 punktów;
◦ PIX-POE24AT-2GE-2SFP 20 punktów



4. Uczestnicy promocji zbierają punkty pod postacią Naklejek Promocyjnych, które następnie 
mogą wymienić na wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu nagrody.

5. Uczestnik po zakończeniu promocji może wymienić zgromadzone punkty na nagrody, pod 
warunkiem, że wartość zgromadzonych punktów jest większa lub równa wymaganej liczbie 
punktów dla konkretnej nagrody.

6. Wymienione na nagrody Naklejki Promocyjne tracą ważność i nie mogą być wykorzystane 
ponownie do wyboru innych nagród.

7. Po zakończeniu Promocji każdy Uczestnik będzie miał 1 (jeden) miesiąc na wymianę 
zgromadzonych Naklejek Promocyjnych na proponowane nagrody. Po upływie tego okresu 
wymiana będzie niemożliwa.

§ 4
Nagrody i ich wydawanie

1. Nagrody i ilości punktów wymagane do ich zdobycia:
◦ Przymiar dla elektryków (PW1) 36 punktów;
◦ Zestaw imbusów (PW2) 48 punktów;
◦ Zestaw wkrętaków precyzyjnych (PW3) 54 punkty;
◦ Zestaw bitów FlipSelector HOT (PW4) 60 punktów;
◦ Zestaw bitów XSelector TIN (PW5) 72 punkty;
◦ Magnetyczny wkrętak z bitami (4 typy) (PW6) 81 punktów;
◦ Magnetyczny wkrętak z bitami (2 typy) (PW7) 90 punktów;
◦ Poziomica dla elektryków (PW8) 98 punktów;
◦ Wkrętak z magazynkiem bitów (PW9) 108 punktów;
◦ Wkrętak LiftUp bez izolacji (PW10) 120 punktów;
◦ Zestaw wkrętaków (PW11) 138 punktów;
◦ Wkrętak LiftUp Electric (PW12) 153 punkty;
◦ Latarka (PW13) 162 punkty;
◦ Wkretak i zestaw bitów (9 części) (PW14) 192 punkty;
◦ Wkrętak i zestaw bitów (16 części) (PW15) 201 punktów

2. Całkowita pula nagród jest ograniczona i zależy od stanów magazynowych Organizatora lub
od możliwość pozyskania dodatkowych egzemplarzy nagród w przewidywanym w 
regulaminie czasie (do 2 tygodni).

3. W przypadku gdy Uczestnik wybierze nagrodę która jest niedostępna na magazynie 
Organizatora i która nie może być pozyskana, Organizator zaproponuje Uczestnikowi inną 
nagrodę promocyjną o zbliżonej wartości, jednak nie niższej niż nagroda wybrana 
pierwotnie przez Uczestnika.

4. Uczestnik może otrzymać dowolną ilość nagród, w dowolnych kombinacjach, jeżeli tylko 
suma punktów wymaganych do odebrania wybranych nagród będzie mniejsza lub równa 
ilości uzyskanych przez niego punktów na Naklejkach Promocyjnych.

5. Wyboru nagrody dokonuje się przesyłając pocztowo uzupełnioną Kartę Promocyjną z 
Naklejkami Promocyjnymi do siedziby Organizatora ( 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 
10). Do identyfikacji wybranej przez Uczestnika nagrody służą pełne nazwy Nagród, które 
można znaleźć w § 4 ust. 1 Regulaminu. Kartę Promocyjną można pobrać pod adresem: 
https://www.montersi.pl/wsparcie/celuj-w-pixir-ustrzel-narzedzia-premium/.

6. Uczestnik może również dokonać wyboru nagrody osobiście w siedzibie Organizatora. 
Uczestnik przed wyborem nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi Kartę 
Promocyjną z Naklejkami Promocyjnymi.

7. Organizator zastrzega sobie 2 (dwu) tygodniowy czas na organizowanie nagród, po ich 
wyborze przez uczestnika promocji.

8. Wybrana nagroda jest przesyłana wraz z towarem objętym najbliższym zamówieniem 
Uczestnika dokonanym w sklepie internetowym www.montersi.pl lub telefonicznie. 
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Uczestnik ma również możliwość odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora (32-
340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10)

9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika lub niemożności jej doręczenia, 
Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu korekcji danych do przesyłki lub 
umówienia terminu odbioru osobistego.

10. Wydanie nagród w ramach Promocji jest możliwe dopiero po opłaceniu wszystkich faktur za
produkty zakupione w ramach Promocji (dotyczy także faktur z terminem płatności 
przekraczającym okres promocji).

11. Zwrot produktów objętych promocją musi być poprzedzony zwrotem Nagród otrzymanych 
przez Uczestnika. Organizator na podstawie dokumentacji zwrotu produktów objętych 
promocją dokona odpowiedniej korekty uzyskanych przez Uczestnika punktów. Następnie 
Uczestnik będzie miał możliwość wyboru nowych nagród, które zostaną dołączone do 
kolejnej wysyłki lub które będą mogły być odebrane w siedzibie Organizatora. (32-340 
Zabagnie, ul. Czarnoleska 10)

§ 5
Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 11 82 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Marcin Ficek prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą: E-System Marcin Ficek, adres: 32-340 Zabagnie, ul. 
Czarnoleska 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 
6371993903, REGON 356763890.

3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, 
firma, adres (adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres), adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu, NIP.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Promocji, w tym w celu kontaktu z 
Uczestnikami oraz wydania nagród.

§ 6
Reklamacje

1. Uczestnicy mogą wnosić do Organizatora reklamacje związane z przebiegiem Promocji oraz
związane usługami świadczonymi przez Organizatora. Reklamacje mogą być wnoszone 
drogą pocztową (adres: E-System Marcin Ficek, ul. Czarnoleska 10, 32-340 Zabagnie) lub 
drogą elektroniczną (adres e-mail: promocja@montersi.pl).

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• Dane umożliwiające identyfikację Uczestnika tj. co najmniej imię i nazwisko lub nazwę 

firmy,
• adres lub adres e-mail, na który ma nastąpić przesłanie odpowiedzi na reklamację (w 

zależności od drogi udzielenia odpowiedzi wybranej przez Uczestnika),
• opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji,
• w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej - podpis Uczestnika  lub 

reprezentantów Uczestnika.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 (dwóch) 

tygodni od czasu dotarcia reklamacji do Organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe



1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, 
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Zasady świadczenia za pośrednictwem 
serwisu www.montersi.pl pozostałych usług określa Regulamin tego serwisu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, 
bez podania przyczyny. Odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie udostępniona w 
serwisie internetowym www.montersi.pl, co najmniej na dwa tygodnie przed przedłużeniem,
odwołaniem lub zawieszeniem Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany 
Regulaminu nie mogą skutkować naruszeniem praw Uczestników nabytych w związku z 
udziałem w Promocji w okresie przed dokonaną zmianą (w szczególności nie mogą 
skutkować zmniejszeniem liczby punktów zgromadzonych przez Uczestników ani zmianą 
zasad przyznawania nagród w sposób mniej korzystny niż przewidziany w Regulaminie 
przed jego zmianą).

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących promocji, Uczestnik może 
skontaktować się z Organizatorem drogą mailową (promocja@montersi.pl), telefonicznie 
(32 644 11 58 wew. 30) lub odwiedzając siedzibę Organizatora (32-340 Zabagnie, ul. 
Czarnoleska 10).

5. W sprawach nieujętych w Regulaminie, należy stosować odpowiednie przepisy prawa 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszelkie spory związane z Promocją rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg siedziby 
Organizatora.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019.


