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Udział w Promocji 18 V 2018 w okresie od 01.08.2018 do 30.11.2018 włącznie oznacza możliwość bezpłatnego otrzymania 
akumulatora 5,2 Ah Airstream (numer zamówienia 200181), zgodnie z niżej wymienionymi warunkami. 

1. Ogólne warunki uczestnictwa 

a) Do uczestnictwa w promocji uprawnieni są klienci końcowi, którzy w chwili uczestnictwa mają ukończone 18 lat oraz 
stałą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie następujących krajów: Holandia, Belgia, Luksemburg, Włochy, 
Hiszpania (bez wysp), Portugalia (bez wysp), Wielka Brytania (bez wysp), Irlandia, Finlandia, Francja (bez wysp), 
Czechy, Słowacja, Polska i Litwa.  

b) Pracownicy Grupy TTS, członkowie ich rodzin oraz systemowi Partnerzy handlowi nie mogą brać udziału w tej 
promocji.  

c) Ponadto udział w promocji jest równoznaczny z tym, że uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa. Potwierdzenie 
warunków uczestnictwa następuje poprzez wysłanie zgłoszenia dotyczącego akumulatora gratis zgodnie z pkt. 2.b) 
warunków uczestnictwa.  

2.  Specjalne warunki uczestnictwa:  
a) Promocja jest ważna wyłącznie przy zakupie nowego urządzenia akumulatorowego Festool 18 V w wariancie Basic, 

Compact, Plus, SCA Plus lub Set. Szczegółowa lista znajduje się na stronie: www.festool.pl/18V („produkty objęte 
promocją“). Z promocji wyłączone są w szczególności następujące grupy produktów Festool: ETSC, DTSC, RTSC, 
SysRock, SysRock DAB+, Syslite Uni i Syslite KAL II. Zakupu należy dokonać u Autoryzowanych Dystrybutorów 
Festool. 

b) Uczestnik promocji musi spełnić następujące, dalsze warunki:  
 Produkt objęty promocją należy zakupić w terminie od 01.08.2018 do 30.11.2018 włącznie („okres obowiązywania 

promocji“);   
 Rejestracji online na stronie www.festool.pl/18V należy dokonać w okresie od 01.08.2018 do 14.12.2018 włącznie 

(„czas przeznaczony na dokonanie rejestracji“);  
 Należy przesłać kopię dowodu zakupu drogą internetową podczas rejestracji online; oraz   
 Należy przesłać wniosek online o bezpłatne otrzymanie akumulatora 5,2 Ah Airstream (numer zamówienia 200181).    
Należy pamiętać, że udział w promocji możliwy jest jedynie w przypadku rejestracji online. Przy rejestracji należy 
podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres, jak również dane urządzenia objętego promocją. 

c) Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami. 

3. Przebieg promocji:  
Potwierdzenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną. Festool wyśle bezpłatnie w ciągu 28 dni po rejestracji i pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku akumulator 5,2 Ah Airstream (numer zamówienia 200181) pocztą na adres podany przez uczestnika.  

4. Informacje ogólne:  
a) Organizatorem promocji jest Festool GmbH, Niemcy („Festool“).  
b) Festool nie będzie akceptował wniosków dotyczących produktów, które są objęte promocją, ale nie zostały zakupione 

w okresie obowiązywania promocji, wniosków, w przypadku których rejestracja nie nastąpiła w czasie przeznaczonym 
na dokonanie rejestracji, ani wniosków, które według oceny Festool są niekompletne bądź bezzasadne. Festool nie 
bierze odpowiedzialności za spóźnione rejestracje lub rejestracje, których nie otrzymał.  

c) Festool zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnym momencie, zdyskwalifikowania lub wykluczenia 
z przyszłego udziału w tego typu promocjach uczestników podających fałszywe lub niepełne dane, dokonujących 
manipulacji podczas procesu uczestnictwa lub też podejmujących próbę takiej manipulacji i/ lub wykraczających w 
sposób umyślny przeciwko warunkom uczestnictwa i/ lub próbujących w nieuczciwy i/ lub inny ukryty sposób wpływać 
na wynik uczestnictwa w promocji.   

d) Jeżeli uczestnik promocji zakupi produkt objęty promocją i dokona jego zwrotu, nie ma prawa do otrzymania 
akumulatora gratis.  

e) Festool nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie akumulatora podczas transportu.  
f) Dochodzenie na drodze postępowania sądowego oraz wypłata równowartości akumulatora w gotówce są wykluczone. 

Jeśli dostarczenie akumulatora pod wskazany adres jest niemożliwe, prawo do wygranej przepada automatycznie.  

5. OCHRONA DANYCH: 

Składając wniosek o przesłanie bezpłatnego akumulatora uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa i zgadza się na 
przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji promocji. Przetwarzanie danych osobowych 
opiera się na art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto, odsyłamy do naszej polityki prywatności, znajdującej się na stronie 
www.festool.pl. 
Podane dane osobowe będą zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
- spółkę matkę Festool GmbH i przedsiębiorstwa z nią powiązane, [oprócz Festool GmbH są to przedsiębiorstwa wymienione 
na stronie http://subsidiaries.festool.com do organizacji i przeprowadzenia promocji. Dane osobowe przekazywane są 
również firmie świadczącej usługi logistyczne (np. DHL), jeśli jest to konieczne do realizacji promocji.  
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na korzystanie z jego danych osobowych za pośrednictwem obsługi klienta, ze skutkiem 
na przyszłość. W razie braku zgody, prosimy o przesłanie zawiadomienie na adres: Festool GmbH, Wertstrasse 20, 73240 
Wendlingen (Niemcy) lub e-maila na adres data-protection@festool.com.  
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W każdej chwili można odwołać zgodę na zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. W tym celu 
należy wysłać list do Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Niemcy) lub e-mail data-
protection@festool.com. W takim przypadku dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jednakże dalsze uczestnictwo w 
promocji niestety nie będzie możliwe. 
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