
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji pod nazwą “Zestaw 
Parker”, zwanym dalej „Akcją”.
1.2 Organizatorem Akcji  jest Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Modlińska 43-45/3, kod 
poczt.  53-152,  zarejestrowana  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia-Śródmieścia  VI  Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276368, NIP 894-28-96-578, REGON 020463859, o kapitale 
zakładowym 82000,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.
1.3  Akcja  trwa  od  13  listopada  2012  r.  do  6  grudnia  2012  i  jest  prowadzona  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4  Uczestnikiem Akcji  może być  osoba fizyczna posiadająca miejsce  zamieszkania  w Polsce  oraz  
pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zasady Akcji
2.1 Każdy, kto w okresie trwania Akcji złoży oraz opłaci zamówienie na kwotę powyżej 100zł netto 
(123zł brutto) dla dowolnego ogłoszenia zamieszczonego w serwisie Favore.pl, otrzyma upominek w 
postaci  zestawu  zawierającego  Pióro  wieczne  oraz  długopis  firmy  Parker,  zwanego  dalej  
„Upominkiem”.
2.2 Warunkiem otrzymania upominku jest przesłanie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia na  
adres mailowy info@favore.pl informacji o:
- adresie, na który ma zostać dostarczony Upominek,
- numerze zamówienia, które zostało złożone i opłacone w serwisie Favore.pl
2.3 Udział w Akcji mogą brać wyłącznie osoby będące użytkownikami serwisu Favore.pl i posiadające 
w serwisie przynajmniej jedno ogłoszenie.
2.4 Zamówienie należy złożyć na stronie www.favore.pl w panelu użytkownika.
2.5 Przykładowe zamówienia uprawniające do otrzymania jednego upominku:
- Pakiet Profit na 3 miesiące (123zł netto; 151,29zł brutto),
- Emisja Usługi + 10 Podbić na 12 miesięcy (168zł netto; 206,64zł brutto),
- Mailing do użytkowników wybranego województwa (100zł netto; 123zł brutto),
- Kampania reklamowa w Google (200zł netto; 246zł brutto).

3. Upominek
3.1 Do jednego zamówienia można otrzymać nie więcej niż jeden upominek.
3.2 Upominek nie może być wymieniony na pieniądze, jak również na inne produkty lub usługi. 
3.3.  Przekazanie  upominków  nastąpi  za  pośrednictwem  poczty  polskiej  lub  firmy  kurierskiej,  
przesyłką poleconą, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia „Akcji”, na adres podany przez 
użytkownika drogą mailową na adres: info@favore.pl
3.4. Jeśli w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia Organizator nie otrzyma informacji o adresie, na 
który ma zostać wysłany upominek, uznaje się, że osoba, której upominek przysługuje, zrezygnowała  
z  upominku.  W  takiej  sytuacji  uczestnikowi  Akcji  nie  przysługuje  roszczenie  do  Organizatora  o 
wydanie upominku.
3.5  Nieodebranie  upominku  przez  uczestnika  Akcji  uznaje  się  za  rezygnację  z  jej  przyjęcia,  a 
uczestnikowi nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie upominku. 
3.6. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty bądź firmy 
kurierskiej,  jak  również  za  skutki  wskazania  błędnego  adresu  lub  braku  możliwości  doręczenia 
przesyłki z przyczyn leżących po stronie osoby, której przysługuje upominek. 
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3.7. Osoba, której przysługuje upominek, ma prawo zrzec się prawa do przyznanego jej upominku,  
składając Organizatorowi - na piśmie - stosowne oświadczenie w tym zakresie. 
3.8. Osoba, której przysługuje upominek, traci prawo do upominku, bez jakichkolwiek roszczeń lub 
żądań  wobec  Organizatora,  jeżeli  przekazane  przez  nią  dane  osobowe  okażą  się  błędne  lub 
nieprawdziwe oraz jeśli z powodu ich niepoprawności nie będzie możliwe przekazanie upominku. 
3.9  W  przypadku,  gdy  okaże  się,  że  osoba,  która  wzięła  udział  w  Akcji,  nie  spełnia  warunków  
określonych w pkt. 1.4 Regulaminu, to taki uczestnik traci prawo do upominku.
3.10  Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych: Wolne od 
podatku dochodowego są nagrody  związane ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość 
tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą  
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego  
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

4. Postanowienia końcowe
4.1  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  techniczne  skutkujące  problemami  z 
komunikacją lub składaniem zamówienia.
4.2  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prawidłowość  i  terminowość  doręczenia  przez 
pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem 
Akcji.
4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania upominku.
4.4  Reklamacje  można  składać  na  piśmie,  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  zakończenia  Akcji  pod  
adresem: Favore Sp. z o.o., ul. Modlińska 43-45/3, . 53-152 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać 
imię,  nazwisko,  adres  do  korespondencji  oraz  opis  podstaw  reklamacji.  Organizator  rozpatrzy 
reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia. Stanowisko Organizatora wydane wskutek złożenia 
reklamacji jest ostateczne.
4.5  Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  Akcji  będą  rozstrzygane  przez  sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.
4.7  Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  mającym  wiążącą  moc  prawną  w  zakresie 
realizacji Akcji.
4.8  Biorąc  udział  w  Akcji  uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  udział  w  Akcji  na  zasadach  
określonych w Regulaminie.
4.9  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie,  po 
wcześniejszym poinformowaniu uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie 
internetowej, na której był publikowany Regulamin Akcji. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie 
Akcji nie wymaga uzasadnienia.


