
Regulamin gazetki promocyjnej BOGMAR Bogusława Bryczek

DEFINICJE

BOGMAR - Bogusława Bryczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOGMAR 
Bogusława Bryczek z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), ul. Sobieskiego 160, NIP: 547-008-
88-16, REGON: 002413462, numer telefonu: 33 812-32-48, adres e-mail: 
kontakt@bogmar.net

ASORTYMENT – produkty/ towary, które można nabyć u BOGMAR.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca 
konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjny nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która współpracuje z BOGMAR na 
podstawie umowy podstawowej. 

POTENCJALNY KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
nie będąca konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjny nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której głównie 
skierowana jest akcja promocyjna zamieszczona w gazetce promocyjnej.

UMOWA PODSTAWOWA – umowa współpracy zawarta pomiędzy BOGMAR a Klientem na 
czas określony lub niekreślony, która to umowa przewiduje świadczenie kompleksowej 
usługi dotyczącej dostaw produktów, ich uzupełnień w automatach, prowadzenia magazynu 
depozytowego na ta terenie zakładu Klienta (usługa MAGAZYN24). Umową podstawową nie 
jest umowa sprzedaży zawartej w związku z dokonaniem zakupu asortymentu objętego 
gazetką promocyjną. 

OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINU GAZETKI PROMOCYJNEJ DLA PRODUKTÓW 
MAGAZYN24

 Gazetkę promocyjną prowadzi BOGMAR.

 Zamierzeniem BOGMAR jest udostępnianie Potencjalnym Klientom, w formie 
gazetki promocyjnej, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, informacji o 
przygotowanych ofertach i akacjach promocyjnych BOGMAR.

 Gazetka promocyjna wydawana jest cztery razy w roku co kwartał.

 Asortyment przedstawiony w gazetce promocyjnej stanowi tylko część oferowanych 
przez BOGMAR produktów. 

 Wszelkie zamieszczone w gazetce loga firmowe są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich firm.

 BOGMAR nie ponosi żadnej odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju błędy 
fotograficzne, typograficzne czy inne błędy drukarskie.

 Informacje znajdujące się w gazetce promocyjnej dotyczące oferowanych do 
sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, 
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 k.c. i art. 661 ust. 1 k.c., lecz 
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
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WARUNKI PROMOCJI

 Oferta cenowa zawarta w gazetce promocyjnej jest ważna przez czas obowiązywania 
danej gazetki lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem ust. 2.

 BOGMAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w gazetce promocyjnej 
zarówno do całości, jak i co do części asortymentu, bez uprzedniego powiadomienia i 
bez podania przyczyn.

 Z zastrzeżeniem ust. 4, ceny promocyjne zawarte w gazetce nie obowiązują 
Klientów, z którymi BOGMAR podpisał umowę podstawową w zakresie produktów 
objętych tą umową.

 Klient, o którym mowa w ust. 3 może jednak zakupić asortyment za cenę promocyjną 
wskazaną w gazetce, który nie jest objęty łączącą go umową podstawową z 
BOGMAR. 

 Ceny promocyjne zawarte w gazetce dotyczą tylko sprzedaży hurtowej, na pełne 
opakowania zbiorcze. 

 Przy umowach:

 najmu automatów wydających zawartych na 36 miesięcy pomiędzy 
Klientem/Potencjalnym Klientem a BOGMAR oraz 

 umowach współpracy, na podstawie których najmowe są również automaty 
wydające, zawartych na 36 miesięcy pomiędzy Klientem/Potencjalnym Klientem 
a BOGMAR,

za każde wydane 1.000,00 zł netto na zakup produktów oferowanych przez BOGMAR 
(z całego asortymentu oferowanego przez BOGMAR), Klient/Potencjalny Klient 
otrzymuje 10 % rabatu na czynsz najmu automatu wydającego, określony w jednej z 
ww. umów. Przy czym przy zakupie produktów oferowanych przez BOGMAR 
(z całego asortymenty oferowanego przez BOGMAR) za kwotę 10.000,00 zł netto, 
czynsz najmu automatu wydającego wyniesie 1 zł netto. 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 Zamówienie można składać:

 za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@bogmar.net

 za pomocą faksu: 33 811-89-12

 W przypadku szczegółowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości można 
skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym BOGMAR lub Działem Obsługi 
Klienta.
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DOSTAWY TOWARU

 Termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z 
Klientem/Potencjalnym Klientem.

 Koszt dostawy zamówionych towarów:

 w przypadku zamówienia do kwoty 2.000,00 zł netto włącznie ponosi 
Klient/Potencjalny Klient,

 w przypadku zamówienia powyżej kwoty 2.000,00 zł netto ponosi BOGMAR.

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) koszt dostawy jednej paczki do 30 kg lub 
o maksymalnych wymiarach, gdzie suma dwóch najdłuższych boków nie może 
przekraczać 180cm, wynosi 14,00 zł netto.

 Zamówione towary, których chwilowo brakuje w magazynie BOGMAR, może być, 
w porozumieniu z Klientem/Potencjalnym Klientem, zastąpiony innymi, 
równoważnymi lub też może być dostarczony w późniejszym, niż ustalony pomiędzy 
stronami, terminie.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 Ceny promocyjne wskazane w gazetce promocyjnej są cenami netto. 

 Klienta/Potencjalnego Klienta i BOGMAR wiąże cena towaru obowiązująca w chwili 
złożenia przez Klienta/Potencjalnego Klienta zamówienia.

 Termin płatności jest ustalany indywidualnie z Klientem/Potencjalnym Klientem.

 BOGMAR może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania 
przedpłaty przez Klienta/ Potencjalnego Klienta. 

 W stosunku do Klienta/Potencjalnego Klienta odpowiedzialność kontraktowa 
BOGMAR z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z 
tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za 
towar oraz kosztów jego dostarczenia, jeżeli Klient/Potencjalny Klient ponosi koszty 
dostawy towaru. Odpowiedzialność BOGMAR w powyższym zakresie nie obejmuje 
korzyści, które Klient/Potencjalny Klient mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie 
wyrządzono.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zmieniają i nie zastępują postanowień 
umowy podstawowej wiążącej Klienta z BOGMAR, za wyjątkiem udzielnego przez 
BOGMAR rabatu na czynsz najmu automatu wydającego, o którym jest mowa w pkt 
6 tytułu WARUNKU PROMOCJI niniejszego Regulaminu, jeżeli umowa podstawowa 
nie posiada już takiego zapisu. 

 Postanowienia niniejszego Regulaminy dotyczą tylko akcji promocyjnej zawartej w 
gazetce promocyjnej.

 Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu i dla 
rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo 
polskie. 

 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Regulaminu Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądom właściwym dla siedziby BOGMAR.

 BOGMAR jest uprawniony, w każdym czasie, do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa 
Klienta/Potencjalnego Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. 

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2019 r. 
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