BAMAL POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K
REGULAMIN UMOWY „BONUS 2017”
I.

ORGANIZATOR I CEL

§ 1. Organizatorem jest Bamal Polska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedziba w Krościenku zwany
w dalszej części regulaminu ORGANIZATOREM.
§ 2. Celem jest:
1. Wypłata BONUSU kwartalnego w roku 2017 stosownie do osiągniętych obrotów.
2. Upowszechnienie korzyści płynących z udziału.
§ 3. BONUS 2017 finansowany jest ze środków własnych ORGANIZATORA.
II.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§ 4. Umowa zawierana jest na obszarze Europy i będzie trwała od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r.
§ 5. Zawrzeć umowę może każdy klient ORGANIZATORA, który przewiduje spełnienie minimalnych wymagań.
§ 6. Umowy nie mogą podpisywać członkowie rodzin pracowników.
§ 7. Umowy nie mogą być podpisywane grupowo, wyznacznikiem jednostki jest indywidualność numeru NIP. (obroty nie
mogą być sumowane z różnych podmiotów)
§ 8. Poszczególni klienci mogą podpisać tylko jedną umowę dla jednego podmiotu gospodarczego.
§ 9. W przypadku posiadania przez klienta większej ilości firm – umowy muszą zostać zawarte dla każdej firmy z osobna
(główny wyznacznik to numer NIP)
§ 10. Udział w podpisaniu umowy oraz podanie danych związanych z udziałem w BONUS 2017 są całkowicie dobrowolne.
§ 11. Organizator zezwala na podpisywanie umów na odległość – po przesłaniu do siedziby ORGANIZATORA (ul.
Obrońców Modlina 7e, 30-733 Kraków) umowy zostaną wprowadzone do systemu BAMAL, a na wprowadzony w systemie
adres email zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia umowy.
III.

WARUNKI UDZIAŁU

§ 12. Warunkiem udziału jest:
1. Dostarczenie umowy zgodnie z wymogami regulaminu.
2. Poprawne wypełnienie umowy, a w szczególności udzielenie zgody na przetwarzanie danych
§ 13. Nadesłanie umowy jest akceptacją regulaminu.
§ 14. Umowy należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie (fili) Organizatora w Krakowie ul. Obrońców
Modlina 7e, 30-733 Kraków w godzinach pracy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. z dopiskiem UMOWA BONUS
2017.
§ 15. Koszty przesyłki ponoszą klienci.
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IV.

DODATKOWE WARUNKI

§ 16. - Bonus kwartalny wypłacany jest klientom, którzy dokonywali zakupu w firmie Bamal Polska Group Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w roku 2017 - Wypłata bonusu następuje co kwartał pod warunkiem
terminowego regulowania płatności w roku obowiązywania bonusu.
Wypłaty bonusu następować będzie na wskazany przez klienta rachunek bankowy na podstawie faktury VAT wystawionej na
ORGANIZATORA z terminem płatności min. 30dni od momentu wystawienia dotyczy klientów, którzy
wyświadczyli firmie BAMAL usługę marketingową w postaci promowania produktów
w gazetce – ewentualnie przeprowadzenia akcji promocyjnej na sklepie Ewentualnie w przypadku kompensaty wartość
zwrotu będzie odejmowana od zadłużenia z konta klienta dotyczy klientów, którzy dokonywali terminowych płatności.
- Niniejsza umowa nie wchodzi w życie, jeśli klient posiada już podpisaną umowę na inne zniżki.
- Jeśli dołączycie Państwo do grona osób, które podpisały umowę, jednak płatności nie będą regulowane w terminach umowa
zostaje zerwana, a bonus liczony jest tylko do momentu ostatniej terminowej wpłaty. Ewentualne potencjalne opóźnienia w
płatnościach muszą być zgłoszone przed upływem terminu, poszczególne sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.
Potwierdzeniem przedłużenia terminu płatności jest otrzymanie maila ze zgodą od firmy Bamal z informacją do kiedy termin
płatności został wydłużony.
- Bonus jest liczony od początku miesiąca w którym zostanie podpisana umowa.
- Na sumę obrotów składają się jedynie zakupy fakturowe (paragony nie wliczają się w sumę rocznych obrotów). Bonus
naliczany jest na produkty marek: VOXXX, GALLUS.


Po wcześniejszym ustaleniu z klientem część faktur sprzedaży może nie być brana pod uwagę przy wypłacie bonusu.
Organizator w tym celu zobowiązany jest wysłać email z informacją, która transakcja nie będzie wliczana do bonusu
(przed dokonaniem transakcji lub bezpośrednio po). Dodatkowo w przypadku zwrotu towaru ORGANIZATOR
zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanej prowizji.


Dodatkowo ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy jeżeli obroty KLIENTA w danym
kwartale na produkty objęte bonusem odbiegać będą znacząco od obrotów 10% najlepszych klientów.
V.

WYPŁATA BONUSU

§ 17. Każdy klient spełniający minimalne kryteria udziału, zobowiązany jest wystawić fakturę VAT brutto na
ORGANIZATORA najpóźniej do miesiąca po zakończeniu kwartału. W przypadku faktury kompensującej firma Bamal
poinformuje o fakturze z którą BONUS został rozliczony.
§ 18. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez pracownika ORGANIZATORA, który poinformuje o wysokości przyznanego
bonusu naliczanego w następujący sposób: 2% obrotu netto.
§ 19. Podliczenie przysługującego bonusu dla klienta nastąpi najpóźniej do 5dni roboczych od chwili złożenia zapytania.
§ 20. Informacja o wysokości przysługującego bonusu zostanie przesłana na adres email podany w systemie organizatora.
§ 21. W przypadku braku adresu email, ORGANIZATOR zobowiązuje się poinformować klienta o wysokości przyznanego
bonusu telefonicznie.
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§ 22. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nawiązania kontaktu z klientem.
§ 23. Brak kontaktu z klientem miesiąc po zakończeniu kwartału skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez
ORGANIZATORA.
§ 24. Każda firma zostanie zweryfikowana przez pracownika ORGANIZATORA na stronach rządowych (www.ceidg.gov.pl
oraz https://ems.ms.gov.pl), aby potwierdzić aktywność gospodarczą podmiotu.

VI.

OŚWIADCZENIA

§ 25. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu BONUS 2017
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.).
§ 26. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do publikacji wysokości wypłacanego bonusu oraz upublicznienia danych
osobowych.
§ 27. Klient oświadcza iż bonus przyznany przez ORGANIZATORA będzie przysługiwał tylko firmie klienta, osoby trzecie
nie będą zgłaszane.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. Niniejsza umowa nie jest „grą losową’ w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
§ 29. Regulamin Umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej ORGANIZATORA.
§ 30. Regulamin dostępny jest także w siedzibie głównej ORGANIZATORA oraz w każdym punkcie sprzedaży.
§ 31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia umowy oraz pozostałych terminów.
§ 32. Organizator nie ponosi kosztów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu otrzymania BONUSU.
§ 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z klientem.
§ 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia umowy.
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