
REGULAMIN PROGRAMU BERETTA 2016 
dla Autoryzowanych Dystrybutorów Beretta 

 
1. Organizatorem Programu jest Firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,  

00-546 Warszawa. 
 

2. Uczestnikami programu są firmy będące Autoryzowanym Dystrybutorem urządzeń marki Beretta (na podstawie umowy dealerskiej). 
 

3. Program obejmuje zakupy asortymentu dokonane w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 
grudnia 2016 roku.  
 

4. Nagrodami w programie są: 
 

Beretta  All inclusive:  tygodniowa wycieczka dla 1 osoby All inclusive 
Beretta  All inclusive:  tygodniowa wycieczka dla 2 osób All inclusive 

Beretta VIP - egzotyczna wycieczka dla 1 osoby 
Beretta VIP - egzotyczna wycieczka dla 2 osób 

 
5. Do uzyskania nagrody uprawniony jest uczestnik/firma, która: 

I. Zaakceptuje regulamin konkursu na stronie www.beretta.pl/ateneo/dealer 
 

II. W okresie trwania programu dokonała zakupów w RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 
31 grudnia 2016 roku o łącznej wartości netto odpowiednio: 

 
300-500 tys. zł tygodniowa wycieczka dla 1 osoby All inclusive 

500-700 tys. zł tygodniowa wycieczka dla 2 osób All inclusive 

700 tys. – 1,2 mln zł Beretta VIP - egzotyczna wycieczka dla 1 osoby 

Powyżej 1,2 mln zł Beretta VIP - egzotyczna wycieczka dla 2 osób 

 
  

6. Firma, która zdecyduje się na udział w konkursie dla dystrybutora Beretta Ateneo 2016 nie może brać udziału w konkursie Beretta 
Ateneo 2016 na punkty. 
 

7. Nagroda w postaci wycieczki Beretta VIP przyznawana jest imiennie i nie może być przekazana innej osobie. 
 

8. Nagroda w postaci wycieczki Beretta All inclusive przyznawana jest dla konkretnego dystrybutora i może być wykorzystana jedynie 
przez pracowników danej firmy. 
 

9. Nagrody w konkursie nie łączą się. 
 

10. Nagród nie można wymienić. 
 
11. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez uczestnika nagrody w jakiejkolwiek innej formie niż określona w regulaminie 

programu. 
 
12. Nagroda niewykorzystana w terminie z przyczyn leżących po stronie uczestnika nie może być wykorzystana w innym terminie. 

 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania uczestników o danych uzasadniających zakwalifikowanie do nagrody innego 

uczestnika. 
 

14. Zaleganie z płatnościami w stosunku do organizatora programu dyskwalifikuje uczestnika. 
 

15. Program zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2017 roku. 
 

16. Reklamacje odnoszące się i mogące wyniknąć z programu będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
 



17. Odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek uchybień w organizacji i przebiegu samego wyjazdu ponosi organizator wycieczki, u którego 
organizator programu wykupi nagrodę. 

 
18. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z przepisami prawa podatkowego (ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych), mówiącego o tym, że nagrody otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego 
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności i muszą być opodatkowane na zasadach 
ogólnych. 

 
19. Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych przez firmę RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. i 

wykorzystywanie ich do celów marketingowych firmy RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/dzialalnosc-gospodarcza/odpowiedzi/pojecie-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza.html

