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Regulamin promocji "darmOVO” 

od sklepu fermo.pl ważnej od 22-04-2022 do 31-10-2022 na darmową dostawę  

dla zamówień o minimalnej wartości przekraczającej 40,00 zł oraz programem 
lojalnościowym z gwarantowanymi nagrodami rzeczowymi 

 

I. Zasady promocji 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: "Regulaminem", określa warunki udziału w promocji pod nazwą "darmOVO" od sklepu fermo.pl 

ważnej od 22-04-2022 do 31-10-2022 na darmową dostawę dla zamówień o minimalnej wartości przekraczającej 40,00 zł oraz 

programem lojalnościowym z gwarantowanymi nagrodami rzeczowymi,  zwanej dalej "Promocją".  

2. Organizatorem Promocji jest Karol Owczarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FERMO Karol Owczarek z siedzibą 

we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 3/17 zwanym dalej FERMO, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 

5140145468, zwany dalej: "Organizatorem".  

3. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna – klient detaliczny, zwany dalej „Uczestnikiem”, który ukończył 18 rok życia, 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada adres zamieszkania w Polsce. 

4. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik musi: 

1) zaakceptować Regulamin; 

2) dokonać jednego lub kilku zakupów towarów w sklepie fermo.pl; 

3) dokonać zapłaty za zakupiony towar w formie przedpłaty na konto Organizatora; 

4) dokonać zakupów z opcją dostawy za pośrednictwem Kuriera lub Paczkomatu; 

5) wypełnić i przesłać Organizatorowi formularz zgłoszeniowy (zamieszczony na stronie sklepu fermo.pl: https://cutt.ly/uGkswHJ) 

w okresie trwania Promocji, w celu skorzystania z programu lojalnościowego i otrzymania gwarantowanej nagrody rzeczowej. 

5. Z Promocji darmowej dostawy wyłączone są towary wielkogabarytowe o ponadstandardowych wymiarach i wadze, jak m.in. rury 

3-metrowe, gabarytowe wentylatory, osłony oraz inne towary wysyłane na palecie, jak również pasze w workach po 25 kg i płyny 

w bańkach po 20 litrów. Przy towarach zakwalifikowanych przez Organizatora, jako wielkogabarytowe opcja darmowej wysyłki 

nie zostanie wyświetlona w koszyku. 

6. Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 3. powyżej oraz wykona czynności określone w ust. 4. powyżej, otrzyma 

od Organizatora w ramach programu lojalnościowego, w zależności od kwoty dokonanych zakupów gwarantowane nagrody 

rzeczowe. Przy dokonaniu zakupów za minimalną kwotę: 1 000,00 zł, 3 000,00 zł oraz 5 000,00 zł Uczestnik otrzyma następujące 

nagrody: 

1) za zakup towarów o wartości minimum 1 000,00 zł: czapkę z wyhaftowanym logo Fermo oraz miarkę stolarską; 

2) za zakup towarów o wartości minimum 3 000,00 zł: zestaw ogrodniczy, w skład którego wchodzą małe: grabki, miotło-grabki, 

pazurki z motyczką, łopatka wąska, podkładka ogrodnicza oraz pikownik; 

3) za zakup towarów o wartości minimum 5 000,00 zł: zestaw uniwersalnych narzędzi, w skład którego wchodzą: siekiera 

uniwersalna, piła ręczna, sekator nożycowy oraz lampa owadobójcza LED. 

7. Promocja jest przeprowadzona w dniach 22.04.2022 r. od godziny 08:00:00 do 31.10.2022 r. do godziny 23:59:59 czasu 

polskiego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia poszczególnych produktów w nagrodach rzeczowych z programu 

lojalnościowego wymienionych w ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu innymi, podobnymi, o porównywalnych parametrach oraz 

wartości rynkowej. 

9. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w okresie Promocji określonym w ust. 7 powyżej. Przesłane Organizatorowi po  terminie 

wskazanym w ust. 7 formularze zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane przez Organizatora. 

11. Po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie sklepu fermo.pl, Organizator dokonuje 

niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania formularza zgłoszeniowego jego weryfikacji. Wydawanie 

nagród rzeczowych wraz z ich wysyłką będzie realizowane w ciągu 30 dni od momentu otrzymania formularza zgłoszenia od 
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Uczestnika. Organizator wyśle właściwą nagrodę rzeczową, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6 powyżej, na adres Uczestnika 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

12. Prawo zwrotu nagrody rzeczowej z programu lojalnościowego przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku jej uszkodzenia w 

transporcie lub niezgodności z ust. 6 niniejszego Regulaminu.  W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w terminie 7 dni 

od daty otrzymania przesyłki skontaktować się z Organizatorem. Reklamacje będą rozpatrywane jak najszybciej, maksymalnie 

do 30 dni od dnia, w którym ją otrzymał Organizator. O wyniku reklamacji Uczestnik będzie poinformowany pisemnie lub na innym 

trwałym nośniku informacji- pocztą elektroniczną tylko na wniosek Uczestnika. 

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości 

przesyłki w chwili jej odbioru przez Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki. W przypadku odebrania 

przesyłki przez Uczestnika, warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie do Organizatora protokołu reklamacyjnego spisanego 

wraz z dostarczającym przesyłkę. 

14. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupów w sklepie fermo.pl i prześle Organizatorowi formularz zgłoszeniowy, celem 

uzyskania nagrody gwarantowanej z programu lojalnościowego, a następnie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy i odeśle 

Organizatorowi zakupiony towar za zwrotem ceny zakupu, przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy pozostaje 

pozostawiony przez Organizatora bez rozpatrzenia, a jeżeli został już pozytywnie rozpatrzony, to Organizator odstępuje od 

dokonania wysyłki nagrody rzeczowej Uczestnikowi. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą, 

a to, co strony już świadczyły ulega zwrotowi, zatem Uczestnik nie może skorzystać z programu lojalnościowego.  

15. Żeby skorzystać z programu lojalnościowego, zakupiony, pełnowartościowy towar nie może zostać zwrócony w czasie trwania 

Promocji ani po jej zakończeniu. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

reklamacyjnymi firmy Fermo. 

16. Kwoty za dokonane przez Uczestnika zakupy w sklepie fermo.pl  sumują się w okresie trwania Promocji do czasu przesłana 

formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika powoduje 

zakończenie zliczania się kwot za dokonane dotychczas zakupy. Dokonanie kolejnych zakupów przez Uczestnika po wysłaniu 

formularza zgłoszeniowego Organizatorowi powoduje możliwość ponownego uzyskania nagrody gwarantowanej z programu 

lojalnościowego po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, w szczególności w ust. 3,4 i 6. 

16. Nagroda rzeczowa z programu lojalnościowego nie podlega przeniesieniu przez Uczestnika na osobę trzecią, nie podlega 

wymianie na środki pieniężne, jak również nie podlega wymianie na inny ekwiwalent rzeczowy. 

17. Wzięcie udziału w Promocji jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik 

oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz akceptuje je w całości. 

18. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu fermo.pl w zakładce REGULAMIN oraz bezpośrednio przy dokonywaniu 

zakupów (w koszyku), celem jego akceptacji aby móc wziąć udział w Promocji. Uczestnik może pobrać Regulamin w formie pliku 

.pdf. w obu przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem - w tym w zakresie reklamacji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

sklepu fermo.pl oraz przepisy prawa polskiego. 

16. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu oraz zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany nie wpływają na prawa nabyte do momentu ich 

wprowadzenia. Wprowadzenie zmiany następuje poprzez opublikowanie nowego Regulaminu, ze wskazaniem wprowadzonych 

zmian. 

17. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Regulaminu sklepu fermo.pl lub próba ich obejścia upoważnia 

Organizatora do wyłączenia podmiotu naruszającego z udziału w Promocji oraz powoduje utratę prawa do uzyskania 

gwarantowanej nagrody rzeczowej z programu lojalnościowego, w tym już przyznanej nagrody rzeczowej na skutek tego rodzaju 

działań tego podmiotu. 

18. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie 

danych w celu skorzystania z Promocji, Organizator może usunąć Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

19. Promocja pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia nagrody 

rzeczowej z programu lojalnościowego, w szczególności Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 802 z późn. zm.).  
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II. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji 

20. FERMO Karol Owczarek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 3/17 zwanym dalej FERMO oświadcza, że jest 

administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) ("RODO"). 

21. Dane osobowe Uczestnika Promocji są przetwarzane zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, dostępną 

tutaj: https://cutt.ly/vGksa42 


