
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SYSTEMY OCIEPLENIA STOSUJESZ – WIĘCEJ
ZYSKUJESZ!”

DO PROGRAMU „LIGA EKSPERTÓW RIGIPS WEBER”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „SYSTEMY OCIEPLENIA STOSUJESZ –
WIĘCEJ  ZYSKUJESZ!””,  zwanej  dalej  „Akcją”,  jest  @Venture  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy
02-972  Warszawa,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział  XIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS
0000396282,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  915.000,00  zł,  opłaconym  w
całości,  posługująca  się  numerem  statystycznym  REGON  143161749  i  numerem
identyfikacji podatkowej NIP 5213610512 (zwana dalej: Organizatorem).

1.2. Akcja  jest  organizowana  w  ramach  Programu  „Liga  Ekspertów  RIGIPS  WEBER”,
którego Regulamin  znajduje  się  na  stronie  internetowej  pod adresem  www.liga-
ekspertow.pl (zwanym dalej: Regulaminem Programu), na podstawie pkt 4.4. tego
Regulaminu. Strona internetowa  www.liga-ekspertow.pl dedykowana jest również
niniejszej Akcji (zwana dalej: Stroną Akcji).

1.3. Akcja jest organizowana w okresie od dnia 08.07.2021 do dnia 31.08.2021 (zwanym
dalej: Okresem Trwania Akcji) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

II. ZASADY AKCJI

2.1 W Akcji  mogą brać udział  jedynie Uczestnicy Programu,  zarejestrowani  i  biorący
udział  w Programie  „Liga  Ekspertów  RIGIPS  WEBER”,  zgodnie  z  Regulaminem
Programu (zwani dalej: Uczestnikami Programu).

2.2 Akcja polega na tym, że za każdy: (a) zakupiony przez Uczestnika w Okresie Trwania
Akcji i zarazem: (b) zarejestrowany w Programie poprzez wgranie w Okresie Trwania
Akcji Faktury zakupu (zgodnie z Regulaminem Programu), Produkt marki:

i. Tynk weber.pas topdry AquaBalance,
ii. Farba weber.ton AquaBalance, 

iii. Klej weberbase UNI W,
iv. Klej weberbase UNI S o numerze grupy towarowej 14KSUNIS/25,

http://www.liga-ekspertow.pl/
http://www.liga-ekspertow.pl/
http://www.liga-ekspertow.pl/


Uczestnik  otrzyma  ilość  punktów  przypisaną  do  danego  (zakupionego  i
zarejestrowanego)  Produktu  na  Liście  Produktów  premiowanych  dostępnej  na
Stronie Akcji (Stronie Programu) pomnożoną razy 5 (pięć), z tym zastrzeżeniem, że
w przypadku Produktu, o którym mowa w pkt iv. powyżej (tj. Kleju weberbase UNI S
o  numerze  grupy  towarowej  14KSUNIS/25)  Uczestnik  otrzymuje  punkty  za  jego
zakup  (tak  w  ramach  Akcji,  jak  i  w  ramach  Programu),  aż  do  osiągnięcia  przez
Uczestnika w ramach Programu (w sumie na wszystkich kontach) limitu punktów, o
którym mowa w punkcie 4.2 lit. e) Regulaminu Programu. 

2.3 Zastrzeżenie,  o  którym mowa w pkt  2.2  oznacza,  że  jeżeli  Uczestnikowi  brakuje
mniej punktów niż liczba należnych mu punktów zgodnie z zasadami niniejszej Akcji,
do osiągnięcia limitu,  o którym mowa w pkt 4.2 lit.  e)  Regulaminu Programu to
Uczestnik ten za zakup Produktu/Produktów, o których mowa w pkt 2.2. ppkt iv
niniejszego Regulaminu otrzyma taka liczbę punktów jaka brakuje mu do osiągnięcia
ww. limitu. 

2.4 W celu ustalenia czy Uczestnik osiągnął limit punktów, o którym mowa w pkt 4.2.
lit.e) Regulaminu Programu, sumowane są:

i. punkty uzyskane przed dniem rozpoczęcia niniejszej Akcji przez Uczestnika
(na  wszystkich  jego  kontach)  w  ramach  Programu  (w  tym  w  ramach
wszelkich innych akcji promocyjnych organizowanych w ramach Programu)
za  zakup  Produktu  w  postaci  Kleju  weberbase  UNI  S  o  numerze  grupy
towarowej 14KSUNIS/25 na zasadach określonych w Regulaminie Programu
lub w Regulaminie  jakiejkolwiek  innej  akcji  promocyjnej  organizowanej  w
Ramach Programu, oraz

ii. punkty uzyskane przez Uczestnika (na wszystkich jego kontach) w ramach
niniejszej Akcji organizowanej w ramach Programu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem, zastosowanie
znajdują  postanowienia  Regulaminu  Programu,  w  szczególności  w  zakresie
określającym:

a. postępowanie reklamacyjne (pkt VI Regulaminu Programu),
b. zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników (pkt VII Regulaminu

Programu),
c. zasady  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  (pkt  VIII  Regulaminu

Programu).

3.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz na
Stronie Akcji www.liga-ekspertow.pl
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3.3 Zasady  Akcji  określa  w  sposób  wiążący  i  pełny  niniejszy  Regulamin  wraz  z
Regulaminem  Programu.  Materiały  promocyjno-reklamowe  mają  charakter
pomocniczy i informacyjny.

3.4 Uczestnik  może  w  każdym  czasie  zrezygnować  z  uczestnictwa  w  Programie,
dzwoniąc  na  Infolinię  Programu  tel.  (22)  122  85  61  lub  przesyłając  wniosek  o
wykluczenie go z Programu na adres e-mail: kontakt@liga-ekspertow.pl.

3.5 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  do  niniejszego
Regulaminu  w  każdym  czasie,  o  ile  zmiany  takie  nie  naruszą  praw  nabytych
Uczestników.  O wprowadzonych zmianach Organizator  poinformuje Uczestników
oraz Użytkowników z 1-dniowym wyprzedzeniem, na Stronie Akcji, a także poprzez
wiadomość  e-mail  lub  SMS  (w  przypadku  wyrażenia  odpowiednich  zgód)  –  z
zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym, niż 1 dzień od
dnia ich ogłoszenia.

3.6 Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dochodzenia  wszelkich  roszczeń  mogących
powstać w związku z niniejszą Akcją przed właściwym sądem powszechnym. 

3.7 We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy.
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