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 Regulamin Konkursu Profiliga 2018  

 
 

§ 1 
Ogólne zasady 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Profiliga 2018 (dalej: Konkursu) jest firma Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.  
z siedzibą w Lubartowie, zwana dalej Organizatorem. 
2. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić handlowcy i sprzedawcy, którzy w trakcie trwania Konkursu zajmują się sprzedażą i 
doradztwem technicznym produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. Osoby te zwane będą dalej w niniejszym 
regulaminie Uczestnikami. 
3. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, niebędący pracownikami Organizatora, handlowcy i sprzedawcy, którzy zgłoszą 
się do udziału w Konkursie, w trakcie jego trwania. 
4. Udział w Konkursie w żadnym wypadku nie może być traktowany jako zawarcie między Uczestnikiem  
a Organizatorem umowy cywilno-prawnej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów Organizatora. 
 

§ 2 
Czas trwania Konkursu 

1. Czas trwania Konkursu został ustalony na okres od 19 marca 2018 do 30 listopada 2018. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, jak również zakończenia Konkursu w dowolnym terminie  
z zastrzeżeniem konieczności pisemnego poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 
 

§ 3 
Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybór najlepszych sprzedawców spośród osób zajmujących się sprzedażą  
i doradztwem technicznym produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. 
2. Nagrodą Główną w Konkursie, za zajęcie: 
I miejsca- jest prestiżowy tytuł "Najlepszego Sprzedawcy Roku 2018 produktów Roto" oraz voucher o wartości 2 500 zł brutto;  
II miejsca- jest tytuł "Sprzedawcy Roku 2018 produktów Roto" oraz Voucher o wartości 1 500 zł brutto; 
III miejsca- jest tytuł "Sprzedawcy Roku 2018 produktów Roto" oraz Voucher o wartości 1 000 zł brutto. 
3. Uczestnicy rywalizują także o nagrody dodatkowe zwane Cashbackiem (zamiana punktów na środki pieniężne na kartach Prepaid 
(kartach Płatniczych) Uczestników, przysługujące Uczestnikom zajmującym miejsca 1-3 oraz kolejne do 550 (pięćsetpiedziesiątego) 
miejsca włącznie. Nagrody Cashback (zamiana punktów na środki pieniężne na kartach Płatniczych Uczestników) stanowią 
doładowania kart Płatniczych, uzyskane w zamian za zgromadzone Punkty. 
4. W ramach Konkursu Organizator - w celu zwiększenia rywalizacji pomiędzy Uczestnikami ma prawo zorganizować dodatkowe 
konkursy w postaci grywalizacji (np. Testy wiedzy, Pytania tygodnia) oraz Mini-konkursów, za udział w których Uczestnicy mogą 
uzyskać dodatkowe nagrody punktowe. O ich organizacji Uczestnicy będą informowani za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub 
widomości SMS. Wartość punktowa nagród w tych dodatkowych konkursach będzie każdorazowo ustalana przez Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalania odrębnych zasad lub regulaminów, określających przebieg oraz reguły przyznawania i 
gromadzenia dodatkowych punktów konkursowych w ramach dodatkowych konkursów, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu. 
Powyższe Regulaminy oraz zasady mogą w szczególności przewidywać, że dodatkowe punkty konkursowe uzyskane przez 
Uczestnika w ramach dodatkowych konkursów nie podlegają doliczeniu do łącznej sumy punktów, zdobytych przez Uczestnika w 
Konkursie. 
 
 

§ 4 
Przebieg Konkursu 

1. Każda osoba, która spełnia warunki opisane w § 1, może zgłosić uczestnictwo w Konkursie rejestrując się na stronie internetowej 
https://profiliga.openbenefit.pl. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego. 
Formularz rejestracyjny składa się z danych użytkownika, danych logowania, danych firmy, danych do korespondencji, pytania 
konkursowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji regulaminu. (I Etap konkursu). Warunek uczestnictwa w 
Konkursie, o którym mowa w treści niniejszego punktu odnosi się również do Uczestnika, który brał udział we wcześniejszej edycji 
Konkursu Profiliga, co oznacza, że w celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnik, który brał udział we wcześniejszej edycji 
Konkursu Profiligi zobowiązany jest dokonać rejestracji na stronie internetowej https://profiliga.openbenefit.pl zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych. Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji 
sms-em oraz e-mailem. Login do konta, którym jest adres e-mail podany przez Uczestnika przy Rejestracji zostanie wygenerowany 
automatycznie, natomiast hasło zabezpieczające dostęp Uczestnika do jego Konta Uczestnik nada samodzielnie podczas rejestracji. 
Uczestnik otrzyma również pytanie konkursowe, na które musi odpowiedzieć prawidłowo. System Profiliga dokona weryfikacji 
prawidłowości odpowiedzi Uczestnika, a jego zgłoszenie trafi do Biura Obsługi Klienta Organizatora, które dokona ponownej 
weryfikacji zgłoszenia oraz prawidłowości odpowiedzi Uczestnika.  
3. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu Organizator powiadomi go indywidualnie wysyłając na numer telefonu komórkowego, 
podany podczas rejestracji, SMS o treści: „Witaj /imię/, rejestracja na https://profiliga.openbenefit.pl przebiegła pomyślnie. Już wkrótce 
Przedstawiciel Handlowy Roto dostarczy Ci kartę, dzięki której będziesz mógł w pełni aktywować swoje konto na 
https://profiliga.openbenefit.pl oraz wysyłając e-mail o treści: „Dzień dobry, Dziękujemy za rejestrację w naszym programie. Poniżej 
przesyłamy Twój login, dzięki któremu będziesz mógł się zalogować do programu. Wystarczy, że klikniesz w przycisk na dole, a 
przeniesiesz się do okna logowania. Życzymy miłego korzystania z programu.” 
4. Prawidłowa weryfikacja danych rejestrowych zostanie ponadto potwierdzona dostarczeniem Uczestnikowi karty Płatniczej, 
umożliwiającej realizację nagród pieniężnych. Po otrzymaniu karty Płatniczej, Uczestnik musi aktywować przedmiotową kartę . Aby 
aktywować kartę Płatniczą należy do formularza Potwierdzenia otrzymania karty Płatniczej wpisać: numer karty Płatniczej, NIK (numer 
identyfikacyjny karty) oraz datę ważności karty (miesiąc oraz rok). W przypadku, gdy Uczestnik zgubi kartę powinien niezwłocznie 
poinformować o tym Organizatora, zgłaszając ten fakt na adres e-mail: marketing.polen@roto-frank.com.   
5. Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie, w przypadku gdy: 
a) Uczestnik nie udzielił odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie,  
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b) odpowiedź na zadane przez Organizatora pytanie jest nieprawidłowa, 
c) w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe, 
c) w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że zgłoszenie Uczestnika nie zawiera wszystkich wymaganych danych i pomimo 
skontaktowania się z Uczestnikiem w celu ich weryfikacji nie zostały one uzupełnione. 
6. Pytanie konkursowe dotyczy oferty produktowej i handlowej Organizatora. Stopień skomplikowania pytania konkursowego 
kwalifikuje do udzielenia prawidłowej odpowiedzi tylko najlepszych handlowców i sprzedawców produktów Organizatora. W przypadku 
udzielenia przez Uczestnika nieprawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, Organizator prześle Uczestnikowi kolejne 
pytanie, na które musi udzielić prawidłowej odpowiedzi . Brak odpowiedzi na zadane pytanie, jak również nie udzielenie na nie 
prawidłowej odpowiedzi stanowią podstawę do odmowy zakwalifikowania Uczestnika do Konkursu. Każda osoba, która spełniła 
warunki opisane w Regulaminie i odpowiedziała poprawnie na pytanie konkursowe, przechodzi do II Etapu Konkursu, w którym 
Uczestnicy gromadzić będą Punkty i walczyć o nagrodę główną oraz o nagrody dodatkowe. 
7. Uczestnik w każdej chwili może zalogować się do swojego konta na stronie https://profiliga.openbenefit.pl, na którym gromadzone 
będą Punkty. Po zalogowaniu będzie możliwe sprawdzenie zajmowanego w danej chwili miejsca w konkursie TOP 550, o którym 
mowa w pkt 11 - 14, oraz zgromadzonej ilości Punktów, jak również zapoznanie się z historią zasilania konta Punktami ze sprzedaży i 
z grywalizacji.  
8. Podstawą do wyłonienia Zwycięzcy Konkursu będzie suma wszystkich Punktów zdobytych w trakcie trwania Konkursu przez 
Uczestnika. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę Punktów. Laureatami zajmującymi miejsca 2-3 
Konkursu zostaną Uczestnicy dysponujący kolejno po Zwycięzcy największą liczbą Punktów zdobytych w ramach Konkursu. Kolejne 
miejsca zajmują Uczestnicy w kolejności według liczby zgromadzonych Punktów. 
9 . Jeśli Uczestnicy Konkursu uzyskają taką samą liczbę Punktów Organizator ustala, że pierwszeństwo będą mieli Uczestnicy, którzy 
wcześniej aktywowali swoje konto (patrz. § 4 pkt 1-4). 
10. W terminie 11 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu w kategorii „Najlepszy 
Sprzedawca roku 2018 Produktów Roto”, jak również laureatów w kategorii „Sprzedawca roku 2018 Produktów Roto” II–gie i III–cie 
miejsce. Z czynności tej Komisja Konkursowa sporządzi protokół. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane Zwycięzcom i Laureatom w 
terminie do 31 stycznia 2019 r. za pośrednictwem pracowników Organizatora.  
11. Równolegle w czasie trwania Konkursu, każdy Uczestnik bierze udział w konkursie TOP 550, polegającym na comiesięcznym 
doładowaniu Kart Płatniczych najlepszej 550-tki Uczestników. Żeby wziąć udział w konkursie TOP 550 należy posiadać aktywną kartę 
Płatniczą, uzyskać taką liczbę punktów, która pozwoli Uczestnikowi na znalezienie się w rankingu TOP 550 oraz rozwiązać Test 
wiedzy składający się z co najmniej jednego pytania konkursowego oraz czterech odpowiedzi, w tym jednej prawidłowej. Udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi w teście wiedzy przez Uczestnika zakwalifikuje go do etapu, podczas którego system automatycznie zamieni 
mu wszystkie aktywne punkty na złotówki. Uczestnik zostanie poinformowany o każdorazowej zamianie punktów na złotówki za 
pośrednictwem SMS, którego treść będzie informowała o: 

Witaj /imię/, właśnie wymieniliśmy Twoje punkty na nagrodę w konkursie Top 550. Już wkrótce środki znajdą się na Twojej 
karcie płatniczej Profiliga.  

 
Każdy Uczestnik, który spełni trzy powyższe warunki, otrzyma nagrodę na swoją kartę Płatniczą w postaci zamiany dostępnych 
punktów na złotówki zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w § 4  pkt 14. 
12. W ramach konkursu Top 550 Organizator, niezależnie od pytań konkursowych, o których mowa w pkt 11 powyżej - w celu 
zwiększenia rywalizacji pomiędzy Uczestnikami ma prawo zorganizować dodatkowe konkursy - Testy wiedzy za udział w których 
Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe nagrody punktowe. O ich organizacji Uczestnicy będą informowani za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Wartość punktowa nagród w tych dodatkowych konkursach będzie 
każdorazowo ustalana przez Organizatora. W przypadku, o którym mowa w treści niniejszego punktu postanowienie § 3 pkt 5 
Regulaminu stosuje się odpowiednio.    
13. Jeżeli liczba Uczestników w pojedynczym doładowaniu będzie większa od 550, a Uczestnik zajmujący 550 miejsce będzie miał tyle 
samo punktów co Uczestnicy zajmujący 501 i dalsze miejsca, o pierwszeństwie i wygranej będzie decydować czas rejestracji 
Uczestnika w konkursie w Konkursie  (patrz. § 4 pkt 1-4). Pierwszeństwo będzie miał ten Uczestnik konkursu, który  najwcześniej 
dokonał rejestracji uczestnictwa w konkursie. 
14. Każde 10 punktów w konkursie TOP 550 to 1 złoty. Wartość nagrody/wygranej w konkursie TOP 550 każdego Uczestnika  
zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody (1 zł po podatku to 90 groszy).  
 

 
§ 5 

Zasady przyznawania i gromadzenia Punktów 
1. Organizator dopuszcza uczestnictwo w Konkursie więcej niż jednej osoby z jednej placówki handlowej, przy czym w takim 
przypadku poszczególni Uczestnicy samodzielnie rywalizują o zdobycie nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak 
zgody właściciela placówki handlowej na uczestnictwo w Konkursie jej pracowników.   
2. Datą od której Uczestnikowi będą mogły być naliczone Punkty przez Organizatora jest data rozpoczęcia Konkursu czyli 19 marca 
2018 r. pod warunkiem rejestracji w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. Uczestnicy, którzy zarejestrują się do 
Konkursu po dniu 30.05.2018 otrzymają naliczenie punktów za okres od daty rejestracji w Konkursie do dnia 30.11.2018.  
3. Datą, od jakiej Uczestnik Konkursu może rozpocząć gromadzenie punktów dla celów udziału w konkursie TOP550, o którym mowa 
w §4 pkt 11 Regulaminu jest data rejestracji uczestnictwa w konkursie na stronie https://profiliga.openbenefit.pl, (procedura rejestracji 
została opisana w § 4 pkt 1-6 niniejszego regulaminu. Punkty będą zamieniane na złotówki w cyklicznych rundach przez cały okres 
trwania Konkursu na kontach Uczestników. 
4. Punkty naliczane będą na bazie zrealizowanych zakupów na punktowane produkty Organizatora, na podstawie zamówień 
podpisanych przez Uczestnika Konkursu, zawierających jego imię i nazwisko lub login. 
 
TABELA PUNKTOWA  

 
 
 
 
 
 

Nazw produktu Punktacja  Wartość nagrody  
Q-4 H P5 350 pkt 35 zł 
R8 WD 350 pkt 35 zł 
R79 WD 250 pkt 25 zł 
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w treści niniejszego punktu zasad punktacji poszczególnych produktów 
Organizatora. O wprowadzeniu zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator poinformuje wszystkich Uczestników 
Konkursu drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji, o której mowa w §4 pkt 1 niniejszego regulaminu. 
Datą wejścia w życie zmiany zasad punktacji będzie data wskazana przez Organizatora w informacji mailowej, o której mowa powyżej.   
5. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na nagrody.  
Każde 10 Punktów to 1PLN (jeden złoty) nagrody, której odbiór precyzuje §4 pkt 14 i §6. 
6. Ilość zebranych Punktów Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem strony https://profiliga.openbenefit.pl, (należy podać login i 
hasło). 
7. W czasie trwania Konkursu Organizator zamieści informacje na temat zajmowanej pozycji w konkursie TOP 550 dostępnej dla 
każdego Uczestnika po zalogowaniu. Aktualnie zajmowana pozycja przez Uczestnika prezentowana będzie na koncie Uczestnika. 
8. Organizator nie odpowiada za sposób podziału punktów między handlowcami i tym samym jest zwolniony ze wszystkich 
ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie również prawo do redukcji zgromadzonych 
punktów przez Uczestnika z tytułu zakupu produktów, za zakup których cena sprzedaży nie została w całości zapłacona 
Organizatorowi, w terminie jej płatności. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotów produktów, które zostały 
zapremiowane w Konkursie  i powiększyły konto punktowe Uczestnika, kiedy saldo konta Uczestnika jest mniejsze niż wartość 
punktowa zwracanego towaru.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu punktowanych produktów Organizatora, o których mowa w pkt 4 
niniejszego paragrafu, produktów objętych specjalną ceną sprzedaży. Potwierdzeniem objęcia produktu Organizatora specjalną ceną 
sprzedaży będzie zapis na fakturze VAT informujący, że sprzedaż danego produktu Organizatora odbywa się z zastosowaniem 
specjalnej ceny sprzedaży. 

 
§ 6 

Zasady odbioru nagrody 
1. W Konkursie Organizator wykorzystywać będzie kartę Płatniczą emitowaną przez Citi Bank Handlowy S.A., działającą w 

systemie Visa Electron i posiadającą odpowiednie zabezpieczenia. 
2. Kartę otrzymają wyłącznie osoby, które spełniły warunki zawarte w § 4 Regulaminu. Osoby te zobowiązane są do aktywacji 

karty Płatniczej, podając jej niepowtarzalny numer oraz do przestrzegania „Warunków korzystania z karty” dołączonych do karty 
Płatniczej. 

3. Karta Płatnicza to przedpłacona karta Visa Electron pełniąca funkcję elektronicznego nośnika nagród w Konkursie Top 550. 
4. Nagrody dodatkowe otrzymują Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią trzy warunki opisane w par 4 pkt 11. Nagrody dodatkowe 

to doładowania kart Płatniczych w postaci zamiany dostępnych punktów na złotówki zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w 
§4 pkt 14. 

5. Doładowanie karty Płatniczej będzie realizowane za zamknięte tury. Na potrzeby Konkursu Organizator przyjmuje, że jedna 
tura trwa jeden miesiąc. 

6. W każdym czasie Uczestnik ma prawo do:  
• sprawdzenia aktualnego stanu konta, zdobytych punktów, wartości doładowań oraz historii udziału w dodatkowych 

konkursach- testach wiedzy.  
• wydania nagrody cashback (zamiany punktów na środki pieniężne na kartach Uczestników), równoznacznej z przeliczeniem 

zgromadzonego salda punktów na koncie IKE na złotówki, zgodnie z ustalonym przelicznikiem, oraz 
przelanie środków na kartę Prepaid. 

7. Organizator dokonuje zamówienia nagrody w imieniu każdego Uczestnika, który spełnił warunki opisane w § 6 pkt 4 i 5  oraz 
§4 pkt.11 to jest: 
Zajął miejsce od 1 do 550 włącznie uzyskawszy taką liczbę punktów, która pozwoli Uczestnikowi na znalezienie się w rankingu, 
rozwiązał test wiedzy, posiada aktywną kartę Płatniczą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkuje brakiem wydania 
nagrody Cashback  (zamiany punktów na środki pieniężne na kartach Płatniczych Uczestników).  

8. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2018. Uczestnicy mają 10 dni roboczych na spełnienie warunków 
opisanych w 6 pkt 4 i 5 oraz §4 pkt 11. Po tej dacie punkty przepadają na rzecz Organizatora.  

9. Nagrody Główne mogą być odebrane przez Zwycięzcę i Laureatów Konkursu, wyłącznie po zakończeniu Konkursu.  
10. Zgromadzone na karcie Płatniczej środki pieniężne Uczestnik zrealizuje w placówce akceptującej daną kartę, w terminie jej 

ważności, podanym na awersie. 
11. W dniu zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę i Laureatów Konkursu, którzy otrzymają nagrody 

główne, stosując zasady określone w § 4 pkt 8 i 9 Regulaminu. Z czynności tej Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół. 
Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznany tytuł „Najlepszego Sprzedawcy Roku 2018 Produktów Roto”, zaś Laureatom, którzy 
zajmą w Konkursie miejsca 2 i 3 przyznany zostanie tytuł „Sprzedawcy Roku 2018 Produktów Roto” – odpowiednio II-gie i III-cie 
miejsce”. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z listą Laureatów zostanie przesłane do Wszystkich Uczestników Konkursu za 
pośrednictwem poczty e-mail. 

12. Nagrody Konkursowe zostaną przyznane Zwycięzcy i Laureatom Konkursu do dnia 31 stycznia 2019 r. za pośrednictwem 
pracowników Organizatora. 

 
§ 7 

Opodatkowanie nagród 
1. W przypadku nagród w postaci doładowań dla wszystkich Uczestników przed każdorazowym wydaniem nagrody 

Organizator, jako płatnik, potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 
41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. 

2. W przypadku nagród w postaci voucherów, Uczestnicy, przed wydaniem nagrody, zobowiązani są do wpłaty na rachunek 
Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości należnej nagrody. Warunkiem wydania 
nagrody jest okazanie dowodu wpłaty podatku na rachunek Organizatora. Wszelkie pozostałe opłaty i podatki wynikające z 
faktu z otrzymania nagród w Konkursie obciążają Uczestników Konkursu, nie wyłączając jego Zwycięzcy i Laureatów. 
 

§ 8 
Informacje uzupełniające 

1. Uczestnik ma prawo do weryfikacji stanu doładowania karty Płatniczej za pośrednictwem strony internetowej www.bonussystems.pl. 
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2. Uczestnik każdorazowo przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem karty Płatniczej, obowiązkowo sprawdzi stan doładowania 
karty. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub odmowę zrealizowania transakcji w punkcie handlowym. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie oraz w regulaminach i zasadach, o których mowa w 
§3 pkt 5 Regulaminu. O wszelkich zmianach w dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzednim Uczestnicy zostaną 
poinformowani za pomocą poczty e-mail. Regulamin oraz regulaminy i zasady, o których mowa w §3 pkt 5 Regulaminu będą 
dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://profiliga.openbenefit.pl. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą 
powstać w wyniku Konkursu, będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Rozstrzygnięcia 
Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie ani też żaden inny środek zaskarżenia. 

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres: marketing.polen@roto-frank.com  
w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018r. Zgłoszone po tej dacie reklamacje nie będą rozpatrywane.  

 
 
 
Lubartów, 12.04.2018 r. 
Organizator - Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. 


