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Regulamin Konkursu 

"Benefit Beretta” 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” SPÓŁKA AKCYJNA z 

siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02 – 673 Warszawa, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000211105, akta rejestrowe 

przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS, REGON: 01642045100000, NIP: 5252208783; BDO 000030469 o kapitale 

w wysokości 10 042 000,00 zł - wniesiony w całości (dalej jako Organizator). Organizator jest 

przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

3. Konkurs będzie trwać od dnia 10 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora. 

5. Nie jest zamierzeniem, ani celem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym 

podmiotom, oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom oferowanym przez 

Organizatora. 

6. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii 

promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.). 

7. Dla potrzeb niniejszego Konkursu przyjęto następujące definicje: 

a) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w Konkursie. 

b) Konkurs – niniejszy konkurs pod nazwą „Benefit Beretta” przeprowadzany przez 

Organizatora w okresie od dnia 5 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. polegający na 

motywowaniu Uczestników do osiągania możliwie najlepszych wyników realizacji ich 

zadań w ramach Konkursu poprzez przyrzeczenie wydawania nagród w zamian za 

dane działania.  

c) Koordynator – Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, 

REGON: 142450530, NIP: 5213568796, o kapitale zakładowym 75.000,00 zł, której 

Organizator zlecił czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. 

d) Uczestnik –  osoba fizyczna, osoba prawna, czy też niemająca osobowości prawnej 

jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 162), nabywająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Produkty 

Organizatora, będąca podatnikiem odpowiednio podatku dochodowego od osób 

fizycznych lub prawnych, nabywająca w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej produkty Organizatora, posiadająca siedzibę na terenie Rzeczpospolitej 
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Polskiej, a także adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która w trybie 

opisanym w niniejszym regulaminie przystąpiła do Konkursu. Uczestnikiem może być 

tylko i wyłącznie właściciel firmy, a nie pracownik danej firmy. Uczestnikiem nie może 

być przedsiębiorca, który posiada ważną umowę dystrybucyjną z Organizatorem. 

e) Produkty – produkty oferowane do sprzedaży przez Organizatora; wykaz Produktów 

objętych Konkursem wraz z ilością Punktów możliwych do uzyskania za zakup danego 

Produktu, zawarty jest na Stronie Internetowej Konkursu. Wykaz Produktów oraz 

punktacja mogą zmieniać się w trakcie trwania Konkursu, zmiana wykazu Produktów 

oraz punktacji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 

f) Nagrody – vouchery przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w 

Regulaminie. 

g) Strona Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.benefit-

beretta.pl przeznaczona do obsługi Konkursu. 

h) Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

8. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w ramach Konkursu dodatkowych akcji 

promocyjnych, których zasady będą każdorazowo określane w drodze odrębnych 

komunikatów. O wprowadzeniu dodatkowej akcji promocyjnej oraz jej szczegółowych 

zasadach Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem wiadomości email lub za 

pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na Stronie Internetowej.  

 

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników zdefiniowanych w § 1 ust. 7 lit. d Regulaminu, 

spełniających warunki określone w Regulaminie, którzy zarejestrowali swój udział w Konkursie, 

na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.  

2. Warunkiem otrzymania statusu Uczestnika w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych 

przesłanek:  

a) wypełnienie przez Uczestnika formularza uczestnictwa znajdującego się na stronie 

www.benefit-beretta.pl w formularzu uczestnictwa Uczestnik podaje następujące 

dane:  

i. NIP* 
ii. Nazwa firmy* 

iii. Imię* 
iv. Nazwisko* (właściciela/osoba rep.) 
v. Adres e-mail* (właściciela/osoba rep.)  

vi. Numer telefonu* (właściciela/osoba rep.) 
Adres firmy: 

vii. Miasto* 
viii. Kod pocztowy* 

ix. Powiat* 
x. Ulica i numer* 

xi. Numer mieszkania (opcjonalne) 
xii. Numer Autoryzacji AIB/ASB - jeśli istnieje  

 

http://www.benefit-beretta.pl/
http://www.benefit-beretta.pl/
http://www.benefit-beretta.pl/


 

3 
 

b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniu, 

c) wyrażenie zgody na kontakt drogą SMS oraz mailową w sprawach związanych z 

uczestnictwem w Konkursie, 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym ich publikację w związku 

z publikacją rankingu konkursu na stronie internetowej konkursu, 

e) oświadczenie osoby zgłaszającej Uczestnika do Konkursu, że jest osobą upoważnioną 

do takiego działania w imieniu Uczestnika, 

f) zaakceptowanie konta Uczestnika przez odpowiedniego Managera Regionu oraz Sales 

Managera ze strony Organizatora.   

3. Spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a)-e) skutkować będzie aktywacją konta 

Uczestnika i umożliwi Uczestnikowi zbieranie punktów Spełnienie warunku, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 lit. f umożliwi Uczestnikowi wymianę zdobytych punktów na Nagrody, zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Uczestnik ma możliwość zaproszenia do udziału w Konkursie innej osoby spełniającej warunki 

określone w § 1 ust. 7 lit. d Regulaminu. Jeżeli zapraszana osoba dokona prawidłowej rejestracji 

w Konkursie, Uczestnik, który ją zaprosił otrzyma 1000 punktów. W celu potwierdzenia 

dołączenia nowego Uczestnika do Konkursu w wyniku zaproszenia Uczestnika biorącego już 

udział w Konkursie nowy Uczestnik wpisuje NIP zapraszającej osoby w zakładce „Poleć 

program”.   

5. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych 

aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w 

razie zmiany w czasie trwania Konkursu. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby przystępujące do 

Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika 

stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów bądź nagród w Konkursie z wykorzystaniem 

danych podanych jako aktualne w formularzu zgłoszeniowym lub w dalszym toku Konkursu 

uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika. 

7. Uczestnik w dowolnym momencie trwania Konkursu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z 

udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres: RUG 

Riello Urządzenia Grzewcze SA, ul Kociewska 28-30, 87-100 Toruń,  lub mailowo na adres 

marketing.beretta.pl@carrier.com 

8. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie lub zostanie wykluczony z udziału 

w Konkursie, nie ma możliwości przekazania dotychczasowo zebranych świadczeń lub korzyści 

osobie trzeciej. 

 

 

§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy rywalizują poprzez zbieranie jak największej liczby 

punktów za zakup Produktów objętych Konkursem na zasadach określonych w Regulaminie.  

3. Uczestnicy otrzymują punkty z tytułu zakupu Produktów objętych Konkursem. Wykaz 

Produktów objętych Konkursem wraz z ilością punktów możliwych do uzyskania z tytułu 

zakupu danego Produktu zawarty jest na Stronie Internetowej. 

mailto:marketing.beretta.pl@carrier.com
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4. Za Produkt zakupiony uznaje się Produkt, który nie został zwrócony, w związku z czym 

wystawiony na niego dokument księgowy następnie nie został skorygowany.  

5. Po dokonaniu zakupu Produktu, Uczestnik rejestruje jego zakup poprzez wpisanie 

dzięwiętnasto-znakowego numeru seryjnego Produktu na Stronie Internetowej www.benefit-

beretta.pl lub poprzez wysłanie tego numeru poprzez SMS na nr +48 799 448 067. Uczestnik 

może zarejestrować Produkty zakupione w czasie trwania Konkursu. Rejestracja Produktu 

może nastąpić tylko w czasie trwania Konkursu. Każdy produkt może zostać zarejestrowany 

tylko jeden raz. 

6. Punkty nie mogą być przekazywane między uczestnikami. Punkty raz wykorzystane nie mogą 

być wykorzystane ponowne, jednak będą wliczały się do rankingu punktów na potrzeby 

przyznania nagrody głównej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a. 

7. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji faktur zakupu Produktu przez Uczestnika. W tym 

celu Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

zakup Produktu.  

8. Organizator zastrzega możliwości weryfikacji spełniania przez podmiot zgłoszony jako 

Uczestnik warunków uczestnictwa w konkursie. W przypadku gdy podmiot ten nie będzie 

spełniał warunków określonych Regulaminem jego konto zostanie usunięte, zdobyte punkty 

przepadną, a podmiot zostanie wykreślony z rankingu. 

9. Wyniki rywalizacji Uczestników przedstawiane są na Stronie Internetowej w formie rankingu, 

który jest aktualizowany z końcem każdego miesiąca kalendarzowego trwania Konkursu. Za 

pośrednictwem indywidualnego konta na Stronie internetowej Uczestnik ma dostęp do ilości 

zdobytych przez siebie punktów oraz podgląd do miejsca zajmowanego przez siebie w 

rankingu. W rankingu nie są uwzględnianie punkty zdobyte przez Uczestnika w ramach 

dodatkowych akcji promocyjnych, o których mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu.  

 

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE 

1. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą zdobyć następujące Nagrody: 

 

a) nagrodę główną w postaci vouchera na wynajem samochodu marki Ferrari na okres 2 

dni, 

b) vouchery dostępne na Stronie Internetowej. 

2. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który w trakcie rocznej edycji Konkursu zdobędzie 

największą ilość punktów i zajmie pierwsze miejsce w rankingu. 

3. Nagrody w postaci vouchera, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Regulaminu mogą zdobyć 

Uczestnicy, którzy przekroczą próg punktowy według zasad przedstawionych w poniższej 

tabeli. 

Wysokość progu punktowego Wartość nagrody, którą może otrzymać 
Uczestnik za przekroczenie progu 

punktowego 

1100 punktów 100 zł 

2625 punktów 250 zł 

5250 punktów 500 zł 

10 500 punktów 1000 zł 

15 750 punktów 1500 zł 

http://www.benefit-beretta.pl/
http://www.benefit-beretta.pl/
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21 000 punktów 2000 zł 

   

4. Wydanie nagród w postaci vouchera, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b Regulaminu, polega na 

umożliwieniu Uczestnikom wymiany zdobytych punktów na Nagrody dostępne na Stronie 

Internetowej. Do każdej Nagrody na Stronie Internetowej przypisana jest ilość punktów, które 

Uczestnik może wymienić na Nagrodę, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu. Na stronie 

Internetowej będzie podana informacja jaką ilość punktów Uczestnik może wymienić na 

voucher o danej wartości, przy czym środki dostępne na voucherze nie będą stanowiły 

równowartości punktów przeznaczonych przez Uczestnika na Nagrodę.  

5. Aktualne zasady wykorzystania voucherów są zależne od dostawcy voucheru i będą dostępne 

na stronie www.benefit-beretta.pl 

6. Uczestnik uprawniony do odbioru nagrody głównej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a 

Regulaminu, ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z wypożyczeniem samochodu, które 

nie są objęte voucherem, w tym koszty kaucji oraz ewentualnego ubezpieczenia samochodu 

na czas wynajmu, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez wypożyczalnię samochodu. 

Data odbioru samochodu zostanie ustalona przez Uczestnika bezpośrednio z wypożyczalnią 

samochodów.     

7. Świadczenia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w związku z Konkursem nie 

podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź inne świadczenia niepieniężne.  

8. W przypadku zakończenia czasu trwania Konkursu Uczestnik może wykorzystać zgromadzone 

w Konkursie punkty do momentu upływu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

9. W związku z tym, że Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają 

zdolność prawną, prowadzących działalność gospodarczą, to Uczestnicy Konkursu zobowiązani 

są do zakwalifikowania wartości Nagrody otrzymanej w Konkursie jako przychód z działalności 

gospodarczej w miesiącu jej otrzymania i opodatkowania jej odpowiednio podatkiem 

dochodowym od osób prawnych lub fizycznych.  

10. Nagrody będą przekazywane uczestnikom drogą elektroniczną na adres wskazany podczas 

rejestracji Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowego 

adresu lub jego niezaktualizowanie. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie Nagród drogą 

elektroniczną. 

 

 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres Koordynatora: 

MOTIVATION DIRECT Sp z o.o. ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa z dopiskiem „Benefit 

Beretta” w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji. 

Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn reklamacji, treść żądania oraz 

nazwisko i adres e-mail Uczestnika. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich 

dostarczenia Koordynatorowi. 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Koordynatora w przedmiocie reklamacji 

listem poleconym lub emailem. 



 

6 
 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego 

od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

§ 6 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu 

Uczestników - w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Organizator „RUG RIELLO 

URZĄDZENIA GRZEWCZE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 

02 – 673 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem 0000211105, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 01642045100000, NIP: 

5252208783. 

2. Treść aktualnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na Stronie Internetowej Konkursu: 

www.benefit-beretta.pl 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej 

pod adresem: www.benefit-beretta.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podmiotom 

trzecim, w zakresie realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagród lub ich 

rekompensaty w innej postaci. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie. O 

zakończeniu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 14 dniowym 

wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Konkursu 

oraz za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail wysłanej na wskazany przez Uczestnika numer 

telefonu lub adres e-mail. Zakończenie Konkursu nie będzie powodować utraty praw nabytych 

przez Uczestnika. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że 

zmiana nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w 

Konkursie. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem Strony Internetowej oraz wiadomości SMS lub e-mail wysłane zgodnie z danymi 

teleadresowymi wskazanymi przez Uczestnika w Konkursie z minimum 14 dniowym 

wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wyłącza prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w 

Konkursie. 

6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody, która nie została 

im przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów leżących po 

stronie Uczestnika,  bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących przekazywaniu 

informacji, za których wadliwe działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone. 

7. Organizator zastrzegają sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator 
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może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów. 

8. Uczestnik jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku nieprzestrzegania 

przez Uczestnika postanowień Regulaminu, bądź podejmowania działań zmierzających do ich 

obejścia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Konkursie i 

odmowy przyznania mu nagrody. 

9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


