
Regulamin akcji promocyjnej „Black Friday 2021” 
 

1. Niniejszy dokument określa zasady akcji promocyjnej „Black Friday 2021”, zwanej 
dalej „Akcją” prowadzoną przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy 
ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.  

 
2. Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają: 

 
a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą                 

w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.  
b) Towar wyprzedażowy - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za 

pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, 
z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa 
odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: https://shop.berner.eu/pl-pl/  

c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z 
wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. 
osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z 
ich działalnością gospodarczą lub zawodową.  

d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, 
pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z 
kanałów sprzedaży.  

e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę 
dostarczenia Towaru do Klienta.  

 
3. Celem akcji jest wypromowanie nowego sklepu internetowego – www.berner.pl 

 
4. Akcja obowiązuje w dniu 26.11.2021 lub do wyczerpania zapasów produktów 

promocyjnych. 
 

5. Akcja obejmuje poniższe produkty: 
 

 art. nr 10483 w cenie: 259zł  
 art. nr 10813 w cenie: 439zł  
 art. nr 201145 w cenie: 259zł  
 art. nr 10478 w cenie: 359zł  
 art. nr 10493 w cenie: 859zł  
 art. nr 405107 w cenie: 439zł  
 art. nr 44730 w cenie: 799zł  
 art. nr 405672 w cenie: 299zł  
 art. nr 99918 w cenie: 379zł  
 art. nr 371220 w cenie: 549zł  
 art. nr 104491 w cenie: 259zł  
 art. nr 104496 w cenie: 169zł  
 art. nr 136774 w cenie: 239zł  
 art. nr 100542 w cenie: 235zł  
 art. nr 240283 w cenie: 199zł  
 art. nr 372286 w cenie: 139zł  
 art. nr 251276 w cenie: 109zł  

http://www.berner.pl/


 art. nr 215517 w cenie: 269zł  
 art. nr 43345 w cenie: 399zł  
 art. nr 414131 w cenie: 399zł  
 art. nr 53750 w cenie: 399zł  
 art. nr 146101 w cenie: 319zł  
 art. nr 185244 w cenie: 85zł  
 art. nr 8501 w cenie: 199zł  
 art. nr 186800 w cenie: 409zł  
 art. nr 213514 w cenie: 149zł  
 art. nr 543748 w cenie: 349zł  
 art. nr 366885 w cenie: 189zł  
 art. nr 363375-12 w cenie: 390zł  
 art. nr 368038-12 w cenie: 354zł  
 art. nr 53970-15 w cenie: 352,5zł  
 art. nr 333617-6 w cenie: 107,4zł  
 art. nr 243443-4 w cenie: 196zł  
 art. nr 370412-6 w cenie: 207zł  
 art. nr 90793-15 w cenie: 472,5zł  
 art. nr 22509-15 w cenie: 371,25zł  
 art. nr 399448-6 w cenie: 119,4zł  
 
 

 
 

 
6. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. 

 
 

7. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie trwania akcji 
złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu. 

 
8. Aby wziąć udział w akcji należy zalogować się na swoje konto klienta w sklepie 

internetowym www.berner.pl, a w przypadku nieposiadania konta założyć je. 
 

9. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub 
rzeczowego Towaru.  

 
10. Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku 

profesjonalnego.  
 

 
11. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie 

ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane 
konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, 
że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali 
Towarów konsumentom.  

 
12. Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w 

obecności  PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych 
berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.  

 



13. Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania 
Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji 
wyprzedażowych.  

 
14. Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za 

pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.  
 

 
15. Dane kontaktowe do Działu Customer Service: tel. 12 2976 200, 12 2976 230, email: 

sklep@berner.pl  
 

16. Złożenie zamówienie w ramach Akcji oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.  
 

17. Reklamacje dotyczące Akcji, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez 
Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 
pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą 
rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany 
listem poleconym.  

 
18. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie i 

przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926 ze zm.), przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji 
Wyprzedażowej oraz w celach marketingowych Organizatora.  

 
19. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje 

prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania 
zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie 
i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodne z ustawą o ochronie 
danych osobowych.  

 
20. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator 

tj. BERNER POLSKA Sp. z o.o.  
 

21. Akcja nie łączy się z innymi rabatami udzielonymi przez Organizatora.  
 

22. Produkty wyszczególnione w Akcji nie wliczają się do wartości koszyka uprawniającego 
do skorzystania z akcji: „Gratisy 11.2021” oraz „Produkt za 1 zł 11.2021” 

 
23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy 

sprzedaży dostępne na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/  
 

24. Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 
umieszczenia ich na stronie https://shop.berner.eu/pl-pl/  

 
25. Uczestnicy Akcji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora 

lub na stronie internetowej https://shop.berner.eu/pl-pl/ 
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