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Regulamin Promocji
Zwrot 50 PLN na kartę podarunkową OBI za każde zakupione elektronarzędzie
„BOSCH Zielony”

§ 1 Definicje
1. Promocja – promocja elektronarzędzi „Bosch Zielony”, organizowana i prowadzona
w formie sprzedaży premiowej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 8 maja 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r.
lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
2. Organizator – Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
adres: 02-180 Warszawa, Al. Krakowska 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092178, nr BDO
000083002 kapitał zakładowy 740.000.500 PLN, NIP 951-10-08-094, REGON
011429513.
3. Produkt – objęte promocją elektronarzędzie „BOSCH Zielony” zakupione
w marketach Organizatora:
a.
b.
c.
d.

Bosch Wiertarko-wkrętarka PSR 1080 akumulatorowa 10,8 V (nr OBI 2099935),
Bosch Wiertarka udarowa EasyImpact 500 (nr OBI 2809002),
Bosch Wyrzynarka PST 670 4 brzeszczotów, 5 osłon (nr OBI 3899796),
Bosch Szlifierka kątowa PWS 850-125 850 W 125 mm (nr OBI 6327134).

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba
fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonująca
zakupu Produktu w Punkcie Handlowym (na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu.
Punkt Handlowy – market Organizatora, w którym Klienci mogą kupić Produkty. Lista
Punktów Handlowych z adresami znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku wątpliwości Klienta, czy dany Punkt Handlowy bierze udział w Promocji, Klient
może to sprawdzić na stronie internetowej www.obi.pl oraz w każdym markecie
Organizatora, którego dotyczy promocja lub zadzwonić na infolinię Organizatora,
dostępną w dniach poniedziałek – sobota w godzinach 7:00-21:00 oraz w niedziele handlowe
w godzinach 9:00-19:00 pod numerem telefonu 800-624-624.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa
w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach
oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
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6. Nagroda – zwrot części ceny zakupionego w Promocji Produktu przyznawany
w ramach sprzedaży premiowej, w wysokości 50 zł brutto, który przyznawany jest
w formie zwrotu na kartę podarunkową OBI. Wartość puli Nagród wynosi 150 000 zł
brutto (t.j. 3 000 Nagród, każda o wartości 50 zł brutto).

§ 2 Zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w okresie 8 maja 2019 r. do dnia
21 maja 2019 r. dokonali zakupu Produktu.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3. Opisane w niniejszym Regulaminie zasady Promocji nie łączą z towarami
zarezerwowanymi przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.obi.pl;
z towarami zamówionymi przez Klienta w ramach usługi zamów i odbierz;
z uprawnieniami pracowników Organizatora do zniżek (rabatów) ani też
z uprawnieniami Klientów Organizatora posiadających już inne uprawnienia
rabatowe (np. rabat dla Stałych Klientów, rabat 5 % dla Klientów płacących Kartą Obi
Mastrecard, rabaty pracownicze).
4. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych na zasadach wskazanych
w Regulaminie, w Punktach Handlowych wskazanych w załączniku.
5. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który spełnił warunki wskazane
w Regulaminie , otrzyma Nagrodę (do momentu wyczerpania puli Nagród).
6. Karta Podarunkowa, z chwilą zapisania na niej kwoty, o której mowa w pkt 6 & 1
Regulaminu, uprawnia Klienta do pomniejszania, począwszy od kolejnych zakupów
dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej, kwoty do zapłaty z tytułu transakcji
zakupu towarów i usług znajdujących się w ofercie marketów OBI zlokalizowanych na
terenie Polski , z zastrzeżeniem punktów poniżej.
7. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie do czasu całkowitego
wykorzystania zapisanej na niej kwoty, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8-10
poniżej. Każdorazowe zakupy dokonane przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej
pomniejszają kwotę zapisaną na Karcie Podarunkowej o wartość wykorzystaną do
zapłaty za transakcję.
8. Karta Podarunkowa, powinna zostać wykorzystana przez Klienta począwszy od dnia
wydania Klientowi Karty Podarunkowej (nie uwzględniając jednak zakupów, z tytułu
dokonania których Karta Podarunkowa została Klientowi wydana), do 31.12.2020.
9. W przypadku braku zrealizowania Karty Podarunkowej w terminie wskazanym
w pkt. 8 powyżej, w całości lub w części, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot
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w jakiejkolwiek formie równowartości niewykorzystanej kwoty zapisanej na Karcie
Podarunkowej.
10. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej, po jej
wydaniu Klientowi. Posiadaczowi Karty Podarunkowej nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
Karty Podarunkowej.
11. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
12. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Nagród i tym samym zakończeniu
Promocji poprzez stronę internetową www.obi.pl. Powyższa informacja będzie się
znajdować również w każdym markecie Organizatora, którego dotyczy promocja.
13. Klient nie może wymienić Nagrody na jakiekolwiek inne świadczenie.

§ 3 Zwroty Produktów
1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Produktów zgodnie z poniższymi zasadami.
Zwrotowi po okazaniu oryginału dowodu zakupu podlega: Produkt w oryginalnym
opakowaniu, bez śladów użytkowania i zanieczyszczenia; kompletny, nadający się do
dalszej odsprzedaży. Rozliczenie zwrotu Produktów objętych Promocją następuje
zgodnie z zasadami zwrotu towaru. Zwrot należności za oddany towar nastąpi
w formie, którą wybrał Klient przy zakupie (uznanie na kartę płatniczą lub gotówka).
Więcej informacji dotyczących zwrotu Produktów objętych Promocją dostępnych jest
w marketach OBI.
2. Wartość zwrotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie pomniejszona o kwotę
stanowiącą równowartość 50,00 zł brutto wartości zwracanego produktu,
z zastrzeżeniem postanowień zdań kolejnych. Pomniejszenie stanowi równowartość
zapisanej na karcie podarunkowej kwoty , o której mowa w pkt 6 & 1 Regulaminu,
jaka została przyznana na rzecz Klienta.
3. W przypadku zwrotu towarów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej, kwota
równa wartości danego towaru przekazywana jest w postaci naładowania nowej
karty podarunkowej.
§ 4 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie
dostępna na stronie internetowej www.obi.pl oraz Punkcie Handlowym.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu celem
zapewnienia bezpiecznego przebiegu sprzedaży premiowej w przypadku gdy zmianie
ulegną przepisy obowiązującego prawa lub organy państwa nałożą na Organizatora
określone obowiązki, a także w celu usprawnienia przebiegu Sprzedaży premiowej,
poprawy ochrony Klientów oraz zapobieganiu nadużyciom. O zmianach Regulaminu
Klienci zostaną poinformowani poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu
wraz z zestawieniem zmian w Regulaminie na stronie www.obi.pl oraz w Punkcie
Handlowym na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana warunków Regulaminu
pozostanie bez wpływu na prawa Klientów nabyte przez Klienta przed wejściem
w życie Regulaminu. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do zakupów
dokonanych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.
4. Reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej należy składać na piśmie w Punkcie
Obsługi Klienta w Punkcie Handlowym lub przesyłać drogą pocztową na adres Punktu
Handlowego z dopiskiem: Reklamacja Sprzedaży premiowej „Zwrot 50 PLN na kartę
podarunkową OBI za każde zakupione elektronarzędzie BOSCH Zielony”.
Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi.
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora
za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość nagród związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub
nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych
przez Klienta w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
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1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
24
27
28
29
30
31
33

Tychy I
Warszawa I
Kraków II
Gdynia
Bytom I
Wrocław I
Gdańsk I
Łódź I
Katowice
Sochaczew
Lublin I
Częstochowa I
Piotrków Trybunalski
Warszawa II
Warszawa III
Kraków I
Kielce I
Bydgoszcz
Wałbrzych
Toruń
Opole
Olsztyn
Łódź II
Płock
Jabłonna

35

Lubin

36
37
38
39
40
41
43
44
48
49

Lublin II
Słupsk
Gorzów Wielkopolski
Rybnik
Wrocław II
Poznań
Radom
Jastrzębie Zdrój
Włocławek
Tychy II

50

Dąbrowa Górnicza

51

Leszno
Miejsce Piastowe
k/Krosna
Gdańsk II
Zabrze
Suwałki
Ostrów Wielkopolski
Kraków III
Ostrołęka

52
53
55
56
57
59
60

miasto

ulica
al. Bielska 109
al. Krakowska 102
ul. Wielicka 259
ul. Kcyńska 27
ul. Chorzowska 86
ul. Czekoladowa 5
ul. Złota Karczma 26
ul. Rokicińska 192
ul. Rolna 4
ul.Wójtówka 2A
ul. Chemiczna 2
ul. Okulickiego 16/18
ul. Sulejowska 51
ul. Puławska 427
ul. Radzymińska 166
al.Bora-Komorowsk. 31
ul. Zagnańska 67
ul. Fabryczna 1
ul. Długa 1
ul. Szosa Lubicka 130
ul. Budowlanych 5
ul. Leonharda 1
ul. Szparagowa 3/5
ul. Wyszogrodzka 142
ul. Zegrzyńska 9
ul. Prof.J. Zwierzyckiego
1
ul. Zwycięska 6
ul. Szczecińska 8
ul. Myśliborska 48
ul. Żorska 55
ul. Długa 29-35
ul. Szwedzka 2
ul. Mireckiego 14
ul. Podhalańska 22
ul. Cmentarna 2-6
ul. Towarowa 2B
ul. Jana III Sobieskiego
6a
ul. Poznańska 5
ul. Handlowa 1 k/Krosna
ul. Przywidzka 6
al. Korfantego 13
ul. Armii Krajowej 35
ul. Kaliska 120
ul. Stawowa 68
ul. Gen.Fieldorfa Nila 32
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61
62
64
65

Chojnice
Rzeszów
Czeladź
Radom II

66

Bytom II

68
69
70
71
72
73
74

Warszawa IV
Kielce II
Olsztyn II
Łódź III
Kraków IV
Gdańsk III
Łódź IV

75

Nowy Sącz

76

Zabrze

ul. Podmiejska 2B
ul. Podkarpacka 4
ul. Będzińska 80
ul. Grzecznarowskiego 28
ul. Strzelców Bytomskich
96
ul. Radzymińska 303
ul. Radomska 8
ul. Sikorskiego 2B
ul. Brzezińska 27/29
al. Pokoju 67
ul. Kołobrzeska 26
ul. Wieniawskiego 1/3
ul. Beliny Prażmowskiego
7
ul. Szkubacza 1

