REGULAMIN PROMOCJI
w okresie 1.10.2018 do 15.11.2018 roku

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest MERA sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy
ul. Przemysłowa 70, nr KRS 0000177681, NIP: 646-288-14-23, zwana dalej Organizatorem.
2. Promocje dotyczą Klientów sklepów stacjonarnych Organizatora dokonujących zakupów lub
składających zamówienie w okresach trwania poszczególnych Promocji.
3. Przed dokonaniem zakupów (złożeniem zamówienia) Klient zobowiązany jest zadeklarować,
z której Promocji zamierza skorzystać.
4. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji. Dla
Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia, a zamówienia złożone przed
rozpoczęciem Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte
Promocją.
II.
Promocja „Wyprzedaż do – 70 %”
1. Promocja „Wyprzedaż do – 70%” polega na możliwości zakupu w okresie promocji lub do
wyczerpania zapasów, wybranych Towarów w cenach obniżonych maksymalnie do - 70 % od
regularnych cen detalicznych brutto.
2. Towary, których dotyczy promocja „Wyprzedaż do - 70%” oznaczone są w sklepach MERA sp.
z o.o. napisem „Wyprzedaż” oraz kwotą przydzielonego rabatu na dany produkt.
3. Promocji „Wyprzedaż do – 70%” nie łączy się z promocją „Promocje Cenowe” oraz innymi
akcjami rabatowymi.
4. Okres trwania promocji „Wyprzedaż do – 70%” – od 1.10.2018 do 15.11.2018 roku.
III.
Promocja „Promocje Cenowe”
1. W ramach promocji „Promocje Cenowe” Organizator w okresie trwania promocji lub do
wyczerpania zapasów, udziela rabatów od regularnych cen detalicznych brutto na wybrane
Towary będące w ofercie Organizatora.
2. Towary objęte promocją „Promocje Cenowe” oznaczone są w sklepach napisem „Promocja”
oraz kwotą przydzielonego rabatu na dany produkt, jak również okresem trwania promocji.
3. Promocji „Promocje Cenowe” nie łączy się z promocją „Wyprzedaż do – 70%” oraz innymi
akcjami rabatowymi.
IV.
Promocja „Raty O %”
1. Promocja „Raty 0%” polega na możliwości rozłożenia na maksymalnie 20 rat ceny regularnej
Towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, to jest uzyskania we współpracy
z Organizatorem w instytucjach finansowych kredytu spłacanego w maksymalnie 20 równych
miesięcznych ratach, bez zapłaty przez Klienta oprocentowania (RRSO=0%) oraz innych
kosztów uzyskania kredytu, z zastrzeżeniem zapisów, pkt. 2 – 8.
2. Z tej promocji mogą skorzystać Klienci, którzy dokonają zakupu Towarów u Organizatora
w okresie trwania promocji „Raty 0%” i spełnią warunki przyznania kredytu prze instytucję
finansową tj. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1.
3. Weryfikacja Klientów dokonywana będzie przez instytucję finansową, według zasad danej
instytucji finansowej i w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie
zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. Instytucja finansowa zastrzega, że wysokość
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przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100,00 zł. i nie wyższa niż 30.000,00 zł. , a kredyt
nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż na 20 rat. Weryfikacja będzie
dokonywana w toku procedury udzielania kredytu. Kwestia przyznania Klientowi kredytu jest
niezależna od Organizatora.
Przy składaniu wniosku o kredyt Klient będzie zobowiązany w szczególności podać instytucji
finansowej dane z dowodu osobistego i okazać dowód osobisty, podać wysokość uzyskiwanego
dochodu i ewentualnie przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Instytucja finansowa
może żądać od Klienta dodatkowych informacji koniecznych do zweryfikowania zdolności
kredytowej.
Promocja „Raty 0%” w ograniczonym stopniu dotyczy Towarów objętych promocjami
„Wyprzedaż do – 70%” oraz „Promocje Cenowe”, a mianowicie, ceny Towarów objętych tymi
dwiema promocjami mogą zostać rozłożone na maksymalnie 10 rat O%.
Klient może zrezygnować z zakupu Towaru w cenie promocyjnej tj. objętego promocjami
„Wyprzedaż do – 70%” oraz „Promocje Cenowe” i zakupić go w cenie regularnej, i wtedy będzie
mógł skorzystać w pełni z promocji „Raty 0%” na przedmiotowy Towar tj. 20 rat, po spełnieniu
pozostałych warunków Promocji.
Promocja „Raty 0%” nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi.
Okres trwania promocji „Raty 0%” – od 1.10.2018 do 31.10.2018 roku.

V.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w sklepach stacjonarnych Mera sp. z o.o. oraz na stronie
internetowej www.mera.eu.
2. Szczegóły promocji „Raty 0%” w zakresie warunków przyznania kredytu dostępne są
w Punktach Obsługi Ratalnej sklepów stacjonarnych MERA sp. z o.o. oraz w materiałach
informacyjnych Credit Agricole Bank Polska s. a.
3. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest firma MERA sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 70. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
wyrażonej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych). Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe- art. 6
ust. 1 lit c) RODO i umowne - art. 6 ust. 1 lit b) RODO upoważnienie do przetwarzania danych
niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia zawartej umowy. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do uzyskania celu przetwarzania (6 lat od
dokonania zamówienia). Właścicielowi danych przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych
stanowić będzie jednak brak możliwości wykonania umowy przez Administratora. Dane nie są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być udostępniane
następującym odbiorcom: producentom towarów, w związku z postępowaniem
reklamacyjnym; firmom transportowym, w związku z ewentualnie świadczonymi usługami
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transportowymi; firmom informatycznym tj. operatorom systemów informatycznych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Lista sklepów MERA sp. z o.o. biorących udział w Promocjach:
Tychy, ul. Przemysłowa 70
Katowice, al. Roździeńskiego 199
Bielsko-Biała, ul. Gen. Józefa Kustronia 63
Mikołów, ul. Katowicka 97

