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Szanowni Państwo,

Firma quick-mix sp. z o.o. Polska jest częścią niemieckiego koncernu budowlanego Sievert AG & Co. Na rynku niemieckim firma quick-mix działa od ponad 40 lat.W Polsce od 10 lat produkujemy

i sprzedajemy wysokiej jakości materiały budowlane takie jak zaprawy murarskie, tynki, izolacje przeciwwilgociowe, systemy ociepleń, farby. Stały wzrost oferty produktowej idzie w parze 

z uzyskiwaniem satysfakcjonujący wyników finansowych, czego efektem jest między innymi zajęcie wysokiej pozycji w ogólnopolskim konkursie Gazele Biznesu.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące grupy systemów budowlanych:

• Systemy izolacji (bitumiczne izolacje fundamentów, hydroizolacje pomieszczeń mokrych oraz izolacje tarasów i balkonów)

• Systemy ociepleń LOBATHERM (na wełnie, styropianie, oraz system na wełnie z elewacją klinkierową)

• Zaprawy murarskie (do klinkieru V.O.R., cementowe, z trasem, cementowo-wapienne, klejące, do spoinowania, dekarskie itp.)

• Zaprawy do betonowania i renowacji

• Produkty z trasem marki Tubag

• Budowa podłoża (zaprawy klejące i spoinujące, masy szpachlowe)

• Tynki (maszynowe, szlachetne, gipsowe, izolacyjne, cienkowarstwowe, renowacyjne itp.)

• Farby elewacyjne i wewnętrzne wraz z preparatami gruntującymi

Firma quick-mix Sp. z o.o. pomyślnie przeszła audit certyfikujący na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000. Audit przeprowadzony został przez 

TUF NORD CERT GmbH & Co.KG.

Certyfikacja objęła swoim zakresem następujące obszary działalności:

• Produkcja i sprzedaż suchych zapraw, suchych betonów, tynków mineralnych, produktów uzupełniających towarów handlowych.

• Rozwój

Spełnianie wymagań norm ISO potwierdza wysokie standardy produkcji materiałów chemii budowlanej i wpisuje się w politykę jakości. Wraz z wdrożeniem systemu SAP – zintegrowanego 

systemu wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem - certyfikat ISO jest kolejnym krokiem w osiąganiu produkcji najwyższej jakości.

Ukierunkowanie na grupę ostatecznych Klientów pozwoliło nam w tym krótkim czasie zyskać ogromne doświadczenie i udoskonalić działanie naszej firmy. Głównym powodem dynamicznego

rozwoju i konieczności doskonalenia organizacji były najwyższe wymagania jakie Państwo przed nami stawiają. 

Naszym celem jest i będzie dostarczać doskonale, najlepiej jak to możliwe i zadziwiać naszych Klientów jakością naszych produktów, poziomem obsługi a także starannością oraz najszybszymi 

terminami dostaw. 

Jesteśmy dumni z zadowolenia naszych Klientów i zaufania jakim obdarzają naszą firmę.

Do zobaczenia w gronie naszych zadowolonych Klientów- uczestników programu partnerskiego PROFI-Team.

Z poważaniem, 

quick-mix sp. z o.o.

List przewodniList przewodni



3

program partnerski Korzyści z udziału
w programie

Korzyści z udziału
w programieMasz firmę budowlaną lub inwestycyjną?

Weź udział w programie partnerskim PROFI-Team, zamawiaj produkty quick-mix, zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

Dlaczego warto przystąpić do programu?

Program oferuje szereg możliwości takich jak: 

• szkolenia praktyczne przeprowadzone na budowie specjalnie dla Państwa pracowników przez doradców technicznych quick-mix;

• jednodniowe szkolenia teoretyczno-praktyczne prowadzone w siedzibie firmy quick-mix

w zakresie podnoszenia kwalifikacji Państwa pracowników;  

• uzyskanie certyfikatu autoryzowanego wykonawcy quick-mix;

• szereg atrakcyjnych nagród rzeczowych;

Jakie nagrody oferuje program?

Program przygotowany został w ten sposób, aby korzyści z udziału mogły być czerpane 

przez firmy wykonawcze oraz firmy doradcze.

W związku z tym nagrody programu podzielone zostały na cztery grupy: 

• grupa I – nagrody budowlane od miarki po profesjonalne maszyny tynkarskie,

• grupa II – nagrody biurowe od telefonu po notebooka,

• grupa III – nagrody RTV od radiomagnetofonu po 32-calowy telewizor 

• grupa IV – nagrody AGD od suszarki po robot kuchenny

List przewodniList przewodni
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mechanizm programu

1. Zgłoszenie do programu

3. Zakup towaru i przesłanie

dokumentu

potwierdzającego zakup

5. Zamówienie nagród

uczestnik programu

2. Potwierdzenie przyjęcia do programu

4. Rozliczenie etapowe

6. Dostarczenie nagród

wykonawca/doradca

Przystąpienie do programu partnerskiego PROFI-Team.      

Uczestnicy poprzedniej edycji programu spełniający warunki regulaminu PROFI-Team dla doradców lub wykonawców staja się automatycznie uczestnikami PROFI-Team 2008.

Zgłoszenia do programu PROFI-Team dokonać można: 

• elektronicznie, na stronie www.quick-mix.pl w zakładce PROFI-Team;

• wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres biura programu PROFI-Team.

Potwierdzenie przyjęcia do programu.

Firmy Wykonawcze jak i firmy Doradcze , które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie partnerskim PROFI-Team oraz zostaną pozytywnie zweryfikowane przez organizatora, otrzymają od doradcy technicznego quick-mix:

• potwierdzenie uczestnictwa w programie partnerskim PROFI-Team wraz z nadanym indywidualnym Numerem Klienta /tzw. ID Klienta/ oraz Kodem PIN umożliwiającym dostęp do internetowego serwisu programu i kontaktu z biurem    

  programu PROFI-Team;

• pakiet startowy zawierający katalog nagród programu PROFI-Team, katalog produktów quick-mix na 2008 rok.

Od momentu otrzymania przez organizatora formularza zgłoszeniowego do programu uczestnik może gromadzić punkty na koncie punktowym programu PROFI-Team. Uczestnicy poprzedniej edycji programu PROFI-Team, którzy stali się 

automatycznie uczestnikami programu PROFI-Team 2008 mogą gromadzić punkty programu PROFI-Team do dnia 31 października 2008 roku.

Zdobywanie i naliczanie punktów.

Punkty programu partnerskiego PROFI-Team uczestnik uzyskuje poprzez udokumentowanie jednorazowego zakupu produktów 

quick-mix o wartości min. 100 zł netto, za każdy zakup o wartości 100 zł netto przyznawane jest 11 punktów.

Rejestracja otrzymanych punktów na koncie punktowym uczestnika nastąpi, po przesłaniu przez uczestnika programu faktury 

potwierdzającej zakup produktów w terminie do 5 dni od daty zakupu, w ciągu 24 godzin od jej otrzymania przez organizatora.

Przesłanie dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu nastąpić może przez: 

• przesłanie faktury faksem na nr + 48 (071) 77 82 883;

• przesłanie kserokopii faktury przesyłką pocztową na adres biura programu PROFI-Team.

Na koncie punktowym widnieje ilość zdobytych punktów w rozbiciu na miejsca dokonania zakupu. Punkty uzyskane poprzez 

zakup u kilku dystrybutorów nie ulegają sumowaniu.

Uwaga!

Wszystkie przesyłane faktury potwierdzające dokonanie zakupu oznaczone muszą zostać w prawym dolnym rogu Numerem 

Klienta. Faktury nie oznaczone nie będę wprowadzane do systemu i nie zostaną naliczone uczestnikowi punkty w programie 

partnerskim PROFI-Team.

Rozliczenia etapowe uczestników i wysyłka kart rozliczeniowych.

Rozliczenia etapowe uczestników dokonywane będą w terminie do 7 dni od daty zakończenia miesięcznego etapu. Rozliczenie 

nastąpi na karcie rozliczeniowej, która to wysłana zostanie do uczestnika. Karta rozliczeniowa zawierać będzie dane uczestnika, 

wartości punktowe wg przesłanych faktur potwierdzających dokonanie zakupu jak i formularz zamówienia nagród, który to po 

wypełnieniu i przesłaniu przez uczestnika do biura programu PROFI-Team stanowi podstawę do wydania nagród.

Wydanie nagród. 

Nagrody zostaną przekazane przez Doradców Technicznych quick-mix sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty zakończenia 

miesięcznego etapu programu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie.          

Zespół PROFI-Team         

Mechanizm programu
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Czas na quick-mix, czas na zyski

Zamawiaj produkty quick-mix,
zbieraj punkty i wymieniaj
na wspaniałe nagrody!

Mechanizm programuMechanizm programu
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program partnerski Nagrody programuNagrody programu

1.
2.

4.

3.

5.

maszyny  i narzędzia
budowlane 

sprzęt biurowy

sprzęt AGD

ubrania robocze

 nagroda główna

6.
sprzęt RTV
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Maszyny budowlane
program partnerski Maszyny budowlane

agregat
PFT, G54

pompa mieszająca
PFT, G4 light 2

maszyna budowlana
PFT, HM24

maszyna budowlana
PFT, Ritmo

maszyna budowlana
PFT, SILOMAT E 100

maszyna budowlana
PFT, SILOMAT E 140

maszyna budowlana
PFT, SILOMAT C 140

maszyna budowlana
PFT, SILOMATE C 100

211600
punktów

211600
punktów

81200
punktów

191600
punktów

322000
punktów

33200
punktów

278000
punktów

299200
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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Maszyny budowlaneMaszyny budowlane
program partnerski Narzędzia budowlaneNarzędzia budowlane

mieszadło
Colomix, CX 20

mieszadło
Colomix, RGE 162 DUO

końcówki do mieszadła CX 20
Colomix, WK 140

końcówki do mieszadła RGE 162 DUO
Colomix, MK 162

zestaw do środka gruntującego
PFT

zestaw do malowania
PFT

zestaw do szpachlowania
PFT

zestaw do tynkowania
PFT

kompresor
PFT wyd. 150l/min

kompresor
PFT, wyd. 300l/min

kompresor
PFT, wyd. 450l/min

10639
punktów

1233
punktów

25980
punktów

7369
punktów

14280
punktów

30500
punktów

86100
punktów

84000
punktów

26040
punktów

26040
punktów

26040
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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program partnerski Narzędzia budowlane ręczneNarzędzia budowlane ręczne
miarka drewniana
quick-mix 3 m

kielnia 
narożnikowa wewnętrzna
Słowik

poziomica PA11S
Słowik, 80 cm

poziomica laserowa PLA11
Słowik, 60 cm

łata LM 02n
Słowik, 2 m

łata LTH
Słowik, 2 m

łata LTT
Słowik, 2 m

kielnia 
narożnikowa zewnętrzna
Słowik

rapownica
Słowik

szpachla SZ S
Słowik, 35 cm22

punkty

192
punkty

429
punkty

2925
punktów

675
punktów

616
punkty

550
punktów

230
punktów

179
punkty 290

punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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program partnerski Ubrania roboczeUbrania robocze

kombinezon
quick-mix, rozmiary M-XXL

koszulki polo
quick-mix, rozmiary S-XXL

kapelusz tynkarski
quick-mix

siatka budowlana
(zabezpieczająca)
quick-mix 100 m2

polar
quick-mix, rozmiary S-XLparasol

quick-mix

kolornik farb
quick-mix, kolekcja A i B

99
punktów

51
punktów

11
punktów

18
punktów

1980
punktów

86
punktów

110
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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Sprzęt biurowy
program partnerski Sprzęt biurowy

drukarka laserowa
monochromatyczna
HP, LaserJet 1022n

GPS z pakietem EUROPA
TomTom One XL

telefon komórkowy
z GPS-em
Mio A701

telefon stacjonarny
Philips, CD1401

telefon komórkowy
Nokia 2610

bramka do telefonu 
internetowego
Linksys, PAP2

bramka do telefonu 
internetowego
Linksys, SPA3102

bramka do telefonu 
internetowego
Linksys, WRTP54G

fax
Panasonic, KX-FP207PD

drukarka laserowa
kolorowa
HP, Color LaserJet 2600n

9008
punktów

14020
punktów

3149
punktów

1083
punktów

2480
punktów

16770
punktów

2360
punktów

8932
punktów

3060
punktów

5250
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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program partnerski Sprzęt biurowySprzęt biurowy
komputer PC
HP Compaq, dx2250

notebook
HP Compaq, HP 530

zestaw głośników
Logitech, X-530 5.1 

program antywirusowy
Symantec, Norton AntiVirus 2008 PL 

klawiatura i mysz optyczna
Logitech, Cordless Desktop EX 110

monitor LCD 22”
HP, V220

internetowa domena firmowa
nazwafirmy.com.pl
roczny abonament, NASK

internetowa domena firmowa
nazwafirmy.pl
roczny abonament, NASK

internetowa domena firmowa
nazwafirmy.miasto.pl
roczny abonament, NASK

wirtualny serwer firmowy
POP 500
www + 3 konta e-mail

wirtualny serwer firmowy
POP 3000
www + 11 kont e-mail

wirtualny serwer firmowy
POP 5000
www + 30 kont e-mail

15621
punktów

2435
punktów

2090
punktów

1157
punktów

500
punktów

1200
punktów

950
punktów

24350
punktów 9100

punktów

1500
punktów

2750
punktów

3750
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.



mikrofalówka
Samsung, MW87WS
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program partnerski Sprzęt AGDSprzęt AGD
ekspres do kawy
Philips, HD 7446

opiekacz
Philips, HD 2415

frytkownica
Philips, HD 6103

czajnik
Philips, HD 4659

golarka
Philips, HQ 6645

odkurzacz
Philips, FC 8390

robot kuchenny
Philips, HR 7765

żelazko
Philips, GC 3109

suszarka do włosów
Philips, HP 4840

1093
punkty

2890
punkty

1544
punktów

499
punktów

2037
punktów

6210
punktów

2050
punktów

1890
punktów

1900
punktów

3240
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.



13

Sprzęt RTVSprzęt RTV
program partnerskiSprzęt AGDSprzęt AGD kino domowe

Philips, HTS 6600
kamera cyfrowa
Samsung, VP-D371

telewizor LCD 19”
Philips, 19PFL4322

DVD przenośne
Grundig, DVD-P7600

kino domowe
Philips, HTS 3154

telewizor LCD 32”
Philips, 32PFL5322

odtwarzacz DVD
Philips, DVP5960

aparat cyfrowy
Sony, CyberShot DSC-H7

radiomagnetofon
Philips, AZ 1316 

odtwarzacz mp3
Grundig, MP600 1GB

23240
punktów 7340

punktów

12760
punktów

3070
punktów

2630
punktów

1750
punktów10310

punktów

5700
punktów

4650
punktów

26070
punktów

Zdjęcia nagród odbiegać mogą od prawdziwego wizerunku produktów. Nie mniej jednak zamawiający otrzymuje nagrodę z zastrzeżeniem rozdziału IV regulaminu programu PROFI-team.
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Regulamin programu profi-team dla wykonawców cz. 1

Preambuła      
„PROFI-Team dla wykonawców” jest programem sprzedaży premiowej mającej na celu popularyzowanie produktów quick-
mix i zachęcenie firm budowlanych - nabywców produktów quick-mix oferujących usługi budowlane do nabywania produktów
oferowanych przez quick-mix sp. z o. o. z siedziba w Strzelinie przy ul. Brzegowej 73.

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1 Przedmiot Regulaminu
• Program promocyjny PROFI-Team dla wykonawców jest przygotowany przez Laboratorium Marketingu na zlecenie quick-mix sp. 

z o. o.  z siedziba w Strzelinie przy ul. Brzegowej 73.
• Organizatorem programu PROFI-Team dla wykonawców jest Laboratorium Marketingu prowadzące Biuro Programu PROFI-

Team.
• Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocyjnym programie PROFI-Team. Regulamin zawiera 

wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie podpisanego Formularza Zgłoszenia 
do programu PROFI-Team.

• Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Program PROFI-Team dla wykonawców trwa od dnia 02 listopada 2007 roku do 31 października 2008 roku i podzielony został na 

12 miesięcznych etapów rozliczeniowych.

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
PT – program sprzedaży premiowej PROFI-Team dla wykonawców;
quick-mix – quick-mix sp. z o. o. z siedziba przy ul. Brzegowej 73, 57-100 Strzelin;
Uczestnik – przedsiębiorca lub inny podmiot uczestniczący w PT zgodnie z zasadami przewidzianymi przez niniejszy Regulamin;
Organizator – Laboratorium Marketingu;
Biuro Programu PT – dział Laboratorium Marketingu prowadzący program PT; 
Pakiet Startowy – zestaw kompletnych informacji o programie PT dostarczony do Uczestników programu PT przez Doradców 
Technicznych quick-mix lub wysłany przez Organizatora na adres korespondencyjny.
Formularz Zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w PT. Wypełniony i podpisany przez Uczestnika jest 
dowodem zgody Uczestnika na udział w programie PT na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
Potwierdzenie Uczestnictwa – karta wystawiona przez Organizatora, potwierdzająca udział w programie PT, opatrzona 
indywidualnym numerem Klienta oraz Kodem PIN Uczestnika.
Numer Klienta /login/ – indywidualny numer Uczestnika w systemie informatycznym programu.
Kod PIN /hasło/ – indywidualne hasło nadane Uczestnikowi w systemie informatycznym programu.
Konto Punktowe – konto w systemie informatycznym, na którym rejestrowane są Punkty z podziałem na dystrybutorów produktów 
quick-mix.
Punkty – punkty przyznawane w PT według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie punktowym 
Uczestnika w systemie informatycznym.
Karta rozliczeniowa – formularz przesyłany przez Organizatora do Uczestnika zawierający dane o uczestniku, ilości uzyskanych 
punktów oraz formularz zamówienia nagród.
Formularz zamówienia nagród – formularz przesyłany wraz z kartą rozliczeniową do Uczestnika przez Organizatora, na którym 
to Uczestnik dokonuje zamówienia nagród do wysokości uzyskanych punktów;
Nagrody – punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika zamienione na nagrody rzeczowe poprzez złożenie formularza 
zamówienia nagród.
System informatyczny – internetowy system programu PROFI-Team posiadający moduł umożliwiający logowanie Uczestnika 
PT do Konta punktowego. System posiada dane o dokonanych zakupach Uczestników PT u danego dystrybutora oraz o ilości 
zgromadzonych Punktów.

Rozdział II: Warunki przystąpienia i uczestnictwa w programie
§3 Uczestnicy PT – przystąpienie do PT
• Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, zwani

w dalszej części regulaminu Przedsiębiorcami, które spełnią warunki przewidziane w niniejszym regulaminie i złożą Formularz 
Zgłoszeniowy.

• Uczestnicy II edycji programu profi-team 2007 spełniający warunki niniejszego regulaminu stają się automatycznie uczestnikami
III edycji programu PROFI-Team 2008.

• Za Przedsiębiorców rozumie się firmy budowlane czyli nabywców produktów quick-mix, oferujących usługi budowlane
z wykorzystaniem produktów marki quick-mix.

• Przedsiębiorcy, którzy nabyli lub nabędą promowany towar w celu 
   jego dalszej odsprzedaży nie mogą brać udziału w programie.
• Domniemywa się, że osoba fizyczna składająca podpis na Formularzu Zgłoszeniowym jest osoba posiadającą pełną zdolność do

czynności prawnych oraz uprawnioną do złożenia podpisu. Niemniej roszczenie o nagrodę nabywa z dniem uzyskania pełnej 
zdolności do czynności prawnych.

• Formularze Zgłoszeniowe dostępne będą w wybranych przez quick-mix 
  hurtowniach dystrybucyjnych, u Doradców Technicznych quick-mix jak 
  i na internetowej stronie producenta www.guick-mix.pl/com.pl w zakładce profi-team.
• Po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik programu PT otrzyma:

• Potwierdzenie uczestnictwa w programie PT wraz z nadanym Numerem Klienta oraz Kodem dostępu do internetowego 
systemu programu;

• Pakiet Startowy zawierający segregator quick-mix z katalogiem programu PT, aktualny katalog produktów quick-mix;
• Potwierdzenie uczestnictwa w programie PT wraz z Pakietem Startowym wręczone zostaną uczestnikom programu przez Biuro 

Obsługi Programu za pośrednictwem Doradców Technicznych quick-mix sp. z o. o.
• Od momentu otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik może gromadzić Punkty na Koncie 

Punktowym PT.

§4 Rezygnacja z uczestnictwa w PT
• Uczestnik może zrezygnować z udziału w PT. Zobowiązany jest wówczas przesłać pocztą na adres Organizatora zawiadomienia 

o rezygnacji. Rezygnacja następuje z dniem doręczenia Organizatorowi zawiadomienia o rezygnacji.
• W przypadku rezygnacji Uczestnika w PT Konto Punktowe zostaje zamknięte, a Uczestnik PT może w ciągu 30 dni od dani 

rezygnacji wykorzystać przyznane uprzednio Punkty.
• W przypadku niewykorzystania Punktów w terminie, o którym mowa w ust. 2, Punkty Uczestnika PT zostają anulowane.

Rozdział III: Punkty
§5 Przyznawanie i naliczanie Punktów
• Punkty programu PT uzyskuje się poprzez dokonanie jednorazowego zakupu produktów quick-mix o wartości min. 100 zł netto.
• Rejestracja otrzymanych Punktów na Koncie punktowym Uczestnika następuje po przesłaniu przez Uczestnika PT faktury potwierdzającej 

zakup produktów w terminie do 5 dni od daty zakupu. Przesłanie dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu nastąpić może przez:
• przesłanie faktury faksem na nr + 48 (071) 77 82 883
• przesłanie kserokopii faktury przesyłką pocztową na adres Biura Programu PT.

• Za każdy jednorazowy zakup towarów quick-mix o wartości min. 100 zł netto przyznawane jest Uczestnikowi 11 punktów.
• W systemie PT widnieje ilość zdobytych Punktów w rozbiciu na miejsca dokonania zakupu – dystrybutora. Punkty uzyskane przez 

zakup u kilku dystrybutorów nie ulegają zsumowaniu.
• Faktury zakupowe przesyłane przez Uczestników wystawione muszą być na Uczestnika programu oraz opatrzone w prawym 

dolnym rogu indywidualnym numerem Uczestnika. Faktury nie oznaczone indywidualnym numerem Uczestnika nie będą 
wpisywane do systemu i nie zostaną naliczone Uczestnikowi punkty.

• Do systemu wprowadzone zostaną wszystkie faktury zakupowe z datą późniejszą niż data przyjęcia zgłoszenia do programu.
• W przypadku zwrotu produktu, przy zakupie którego uzyskano Punkty, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o 

tym fakcie, po powiadomieniu Organizatora odjęte zostaną Punkty w ilości odpowiadającej zwrotowi.
• W przypadku, gdy uczestnik PT nie powiadomi Organizatora o dokonanym zwrocie produktów, Uczestnik PT zostanie wykluczony 

z programu a uzyskane punkty zostaną anulowane, Konto Punktowe zamknięte, zaś Uczestnik zobowiązany jest zwrócić 
bezzwłocznie równowartość wszystkich uzyskanych nagród w PT w gotówce osobie wskazanej przez Organizatora.

• W przypadku, gdy po zwrocie produktów nie jest możliwe odjęcie odpowiedniej ilości Punktów ze względu na ich brak na Koncie 
punktowym Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić osobie wskazanej przez Organizatora równowartość punktów 
w gotówce. Po zwrocie Uczestnik uzyskuje ponownie na Koncie punktowym Punkty w ilości odpowiadającej zwróconej gotówce, 
a następnie Punkty zostają odjęte w ilości uzyskanej uprzednio za zwrócone produkty.

§6 Informacje o stanie Konta Punktowego
• Aktualizacja ilości Punktów na Koncie punktowym Uczestnika dokonywana będzie w ciągu 24 godzin od otrzymania przez 

Organizatora potwierdzenia dokonania zakupu w postaci faksu lub kserokopii faktury nadesłanej przesyłką pocztową.
• Uczestnicy mogą uzyskać informacje o stanie swojego Konta punktowego po zalogowaniu się do Systemu informatycznego na 

stronie www.quick-mix.pl.
• Informacje o ilości posiadanych Punktów Uczestnik może otrzymać telefonicznie pod numerem +48 (071) 77 82 882 po podaniu 

Numeru Klienta i innych danych, o które poprosi operator Biura Programu PT w celu identyfikacji uczestnika.
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Rozdział IV: Nagrody
§7 Zamiana Punktów na nagrody i zamówienie nagród
• Uczestnik programu może zamienić Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym na nagrody z katalogu nagród poprzez 

wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza Zamówienia Nagród. Uczestnik może dokonać zamówienia nagród 
poprzez:
• internetowy system programu na stronie www.quick-mix.pl;
• przesłanie faksem wypełnionego Formularza zamówienia nagród do Biura Programu PT;
• przesłanie przesyłką pocztowa wypełnionego Formularza nagród do Biura Programu PT.

• W momencie przyjęcia zamówienia z Konta Punktowego Uczestnika odjęte zostaną Punkty odpowiadające wartości zamówienia 
do wysokości uzyskanych punktów.

• Po przyjęciu zamówienia przez Biuro Programu PT nie może być ono odwołane.
• Zamówienia mogą być składane do 15 dni od daty zakończenia danej edycji programu.
• W przypadku uzyskania przez Uczestnika punktów więcej niż z jednego punktu dystrybucyjnego, uzyskane Punkty nie ulegają 

sumowaniu.
• Wymiana punktów i wręczenie zamówionych nagród rzeczowych nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia miesięcznej 

edycji programu.
• Nagrody rzeczowe wręczone zostaną przez Organizatora za pośrednictwem Doradców Technicznych quick-mix sp. z o. o. lub 

w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem.
• quick-mix ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych wizerunku oraz danych zdobywców 

nagród programu PT.
• Lista nagród programu PT znajduje się na stronie www.quick-mix.pl, w katalogu nagród oraz w Formularzu zamówienia nagród 

przesłanym do Uczestnika.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu zamówionych nagród, w przypadku takim Uczestnik PT otrzyma 

nagrodę o podobnej wartości rynkowej.
• Uczestnik programu nie może otrzymać w zamian za Punkty ekwiwalentu pieniężnego.

§8 Nagroda główna
• Uczestnik, który w chwili zakończenia programu PT uzyska największą ilość Punktów, ale nie mniej niż 332 000 otrzyma Nagrodę 

Główna Programu PROFI-Team dla wykonawców, którą jest pompa mieszająca PFT silomat C 140 o wartości 33 200 zł netto.
• W przypadku równej ilości punktów program przedłużony zostanie o kolejny miesiąc od czasu wyłonienia zdobywcy Nagrody 

Głównej.
• O sposobie odbioru Nagrody Głównej Uczestnik powiadomiony zostanie listem poleconym. 
• quick-mix ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych wizerunku oraz danych zdobywcy 

Nagrody Głównej programu PT.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu nagrody głównej, w przypadku takim Uczestnik PT otrzyma nagrodę 

o podobnej wartości rynkowej.

§9 Podatek dochodowy
• Nagrody otrzymane przez Uczestnika PT stanowią dla uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. 
• quick-mix oraz Organizator nie są zobowiązane do odprowadzenia od wydanych nagród podatku dochodowego a wszelkie 

obowiązki w tym zakresie obciążają Uczestnika programu.
• Wartość nagród otrzymanych przez uczestnika PT od Organizatora, za pośrednictwem Doradcy Technicznego quick-mix, podana 

będzie na protokole przekazania nagród.

§10 Reklamacje
• Wszelkie reklamacje dotyczące PT Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w ciągu 7 dni od zajścia zdarzenia będącego podstawą 

reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2008 roku na adres Biura Programu PT z dopiskiem „Reklamacja”, pod 
rygorem utraty prawa do reklamacji.

• Pisemna reklamacja powinna zawierać numer klienta, imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji.

• W przypadku dostarczenia nagród Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku 
uszkodzenia Nagrody lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez osobę wydającą.

• Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub niezgodności ilościowej będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu 
reklamacyjnego.

• O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty otrzymania 
reklamacji, chyba, że zostanie to uzgodnione inaczej z Uczestnikiem Programu.
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• Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest 
  dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
• Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z PT będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
• quick-mix oraz Organizator PT nie ponoszą odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich.

§11 Zgoda na opublikowanie danych
• Uczestnik udziela zgody na opublikowanie jego danych wraz z ilością posiadanych punktów na stronach www.guick-mix.pl/com.

pl i www.profi-team.pl/com.pl oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych quick-mix.
• Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
   zmianami) dla celów marketingowych przez Organizatora i quick-mix sp. z o. o. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator.Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania i 
uzupełniania.

§12 Zmiana danych
• Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie danych zawartych w Formularzu w ciągu 14 dni od 

dokonania tych zmian. quick-mix oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z posiadania nieaktualnych 
danych Uczestnika.

§13 Zawieszenie i wykluczenie Uczestnika PTdd
• Uczestnik, którego uczestnictwo w PT zostało zawieszone pozbawiony jest prawa zamiany uzyskanych punktów na nagrody 

rzeczowe.
• Uczestnik zostanie powiadomiony o dokonaniu zawieszenia listownie.
• Uczestnik może zostać zawieszony w uczestnictwie w PT w przypadku:

• gdy dokona zakupu promocyjnego towaru w celu dalszej odsprzedaży, a za zakupiony towar naliczone zostaną Punkty;
• gdy nie zgłosi dokonania zwrotu promocyjnego towaru, za który przyznane zostały Punkty;  
• gdy nie dokona przez okres dwóch miesięcy zakupu produktów marki quick-mix;

• Uczestnik ponownie może wziąć udział w PT, jeżeli dokona zakupu produktów quick-mix.
• Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w PT w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego 

regulaminu, lub braku wywiązywania się z płatności wobec dystrybutora produktów quick-mix.
• W przypadku wykluczenia Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie są anulowane, 

Konto Punktowe zamknięte, zaś Uczestnik zobowiązany jest zwrócić bezzwłocznie równowartość wszystkich uzyskanych nagród 
w PT w gotówce osobie wskazanej przez Organizatora.

§14 Zmiany w Regulaminie i zakończenie Programu
• quick-mix oraz Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia PT w każdym 

czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników. W tym przypadku 
Uczestnikowi nie służą w stosunku do Organizatora ani quick-mix sp. z o. o. żadne roszczenia z tego tytułu, z zastrzeżeniem 
poniższych punktów.

• quick-mix oraz Organizator zastrzega sobie prawo do szczegółowej kontroli faktur potwierdzających dokonanie przez uczestników 
PT zakupów produktów marki quck-mix. Uczestnik podczas ww. kontroli zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi oryginały 
faktur zakupowych oraz inne dowody zakupu, o które poprosi Organizator.

• Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie PT nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu PT 
do chwili zawieszenia lub zakończenia PT.

• W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu PT Uczestnik może wykorzystać uzyskane dotychczas Punkty w terminie 
30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Punkty nie mogą być wykorzystane i zostają 
automatycznie anulowane.

§15 Przeniesienie uprawnień
• Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

§16 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
• Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 

się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Preambuła      
„PROFI-Team dla doradców” jest programem promocyjnym mającym na celu popularyzowanie produktów quick-mix i zachęcenie 
firm budowlanych oferujących Inwestorom usługi budowlane do wykonywania prac budowlanych z wykorzystaniem produktów
marki quick-mix sp. z o. o. z siedziba w Strzelinie przy ul. Brzegowej 73.

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1 Przedmiot Regulaminu
• Program promocyjny PROFI-Team dla doradców jest przygotowany przez Laboratorium Marketingu na zlecenie 

quick-mix sp. z o. o. z siedziba w Strzelinie przy ul. Brzegowej 73.
• Organizatorem programu PROFI-Team dla doradców jest Laboratorium Marketingu prowadzące Biuro Programu PROFI-Team.
• Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocyjnym programie PROFI-Team dla doradców. 

Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie podpisanego 
Formularza Zgłoszenia do programu PROFI-Team.

• Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Program PROFI-Team dla wykonawców trwa od dnia 02 listopada 2007 roku do 31 października 2008 roku i podzielony został na 

12 miesięcznych etapów rozliczeniowych.

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
PTdd – program sprzedaży premiowej PROFI-Team dla doradców;
quick-mix – quick-mix sp. z o. o. z siedziba przy ul. Brzegowej 73, 57-100 Strzelin;
Uczestnik – przedsiębiorca lub inny podmiot uczestniczący w PTdd zgodnie z zasadami przewidzianymi przez niniejszy Regulamin 
świadczący usługi doradcze i/lub budowlane Inwestorowi.
Inwestor – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub inny podmiot, któremu to Uczestnik programu świadczy usługi budowlane jak
i usługi w zakresie doboru materiałów budowlanych podczas wykonywanych przez Uczestnika prac budowlanych z wykorzystaniem 
produktów marki quick-mix.
Organizator – Laboratorium Marketingu;
Biuro Programu PTdd – dział Laboratorium Marketingu prowadzący program PTdd; 
Pakiet Startowy – zestaw kompletnych informacji o programie PTdd dostarczony do Uczestników programu PTdd przez Doradców 
Technicznych quick-mix lub wysłany przez Organizatora na adres korespondencyjny.
Formularz Zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w PTdd. Wypełniony i podpisany przez Uczestnika jest dowodem 
zgody Uczestnika na udział w programie PTdd na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
Potwierdzenie Uczestnictwa – karta wystawiona przez Organizatora, potwierdzająca udział w programie PTdd, opatrzona 
indywidualnym numerem Klienta oraz Kodem PIN Uczestnika.
Numer Klienta /login/ – indywidualny numer Uczestnika w systemie informatycznym programu.
Kod PIN /hasło/ – indywidualne hasło nadane Uczestnikowi w systemie informatycznym programu.
Konto Punktowe – konto w systemie informatycznym, na którym rejestrowane są Punkty z podziałem na dystrybutorów produktów quick-mix.
Punkty – punkty przyznawane w PTdd według zasad określonych 
w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie punktowym Uczestnika w systemie informatycznym.
Karta rozliczeniowa – formularz przesyłany przez Organizatora do Uczestnika zawierający dane o uczestniku, ilości uzyskanych 
punktów oraz formularz zamówienia nagród.
Formularz zamówienia nagród – formularz przesyłany wraz z kartą rozliczeniową do Uczestnika przez Organizatora, na którym to 
Uczestnik dokonuje zamówienia nagród do wysokości uzyskanych punktów;
Nagrody – punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika zamienione na nagrody rzeczowe poprzez złożenie formularza 
zamówienia nagród.
System informatyczny – internetowy system programu PROFI-Team posiadający moduł umożliwiający logowanie Uczestnika PTdd 
do Konta punktowego. System posiada dane o zakupach dokonanych przez Inwestorów, których to obsługuje dany Uczestnik PTdd 
z podziałem na dystrybutora oraz o ilości zgromadzonych Punktów.

Rozdział II: Warunki przystąpienia i uczestnictwa w programie
§3 Uczestnicy PTdd – przystąpienie do PTdd
• Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, zwani w dalszej

części regulaminu Przedsiębiorcami, które spełnią warunki przewidziane w niniejszym regulaminie   i złożą Formularz Zgłoszeniowy. 
• Uczestnicy II edycji programu profi-team 2007 spełniający warunki niniejszego regulaminu stają się automatycznie uczestnikami

III edycji programu PROFI-Team 2008.
• Za Przedsiębiorców rozumie się firmy rekomendujące inwestorowi wykorzystanie podczas wykonywanych przez Przedsiębiorców

prac budowlanych produktów marki quick-mix.
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• Przedsiębiorcy i inwestorzy obsługiwani przez Przedsiębiorców, 
  którzy nabyli lub nabędą promowany towar w celu jego dalszej odsprzedaży nie mogą brać udziału w programie.
• Domniemywa się, że osoba fizyczna składająca podpis na Formularzu Zgłoszeniowym jest osoba posiadającą pełną zdolność do

czynności prawnych oraz uprawnioną do złożenia podpisu. Niemniej roszczenie o nagrodę nabywa z dniem uzyskania pełnej 
zdolności do czynności prawnych.

• Formularze Zgłoszeniowe dostępne będą w wybranych przez quick-mix hurtowniach dystrybucyjnych, u Doradców 
Technicznych quick-mix jak i na internetowej stronie producenta www.guick-mix.pl/com.pl w zakładce profi-team.

• Po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik programu PTdd otrzyma:
• Potwierdzenie uczestnictwa w programie PTdd wraz z nadanym Numerem Klienta oraz Kodem dostępu do internetowego 

systemu programu;
• Pakiet Startowy zawierający segregator quick-mix z katalogiem programu PTdd, aktualny katalog produktów quick-mix;

• Potwierdzenie uczestnictwa w programie PTdd wraz z Pakietem Startowym wręczone zostaną uczestnikom programu przez Biuro 
Obsługi Programu za pośrednictwem Doradców Technicznych quick-mix sp. z o. o.

• Od momentu otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik może gromadzić Punkty na Koncie Punktowym 
PTdd.

§4 Rezygnacja z uczestnictwa w PTdd
• Uczestnik może zrezygnować z udziału w PTdd. Zobowiązany jest wówczas przesłać pocztą na adres Organizatora zawiadomienia 

o rezygnacji. Rezygnacja następuje z dniem doręczenia Organizatorowi zawiadomienia o rezygnacji.
• W przypadku rezygnacji Uczestnika w PTdd Konto Punktowe zostaje zamknięte, a Uczestnik PTdd może w ciągu 30 dni od dani 

rezygnacji wykorzystać przyznane uprzednio Punkty.
• W przypadku niewykorzystania Punktów w terminie, o którym mowa w ust. 2, Punkty Uczestnika PTdd zostają anulowane.

Rozdział III: Punkty
§5 Przyznawanie i naliczanie Punktów
• Faktury zakupowe przesyłane przez Uczestników wystawione mogą zostać na Inwestora, czyli inne firmy jak i osoby fizyczne, którym

to dany Uczestnik programu świadczy usługi w zakresie doboru materiałów budowlanych oraz prac budowlanych z wykorzystaniem 
produktów marki quick-mix.

• Punkty programu PTdd Uczestnik uzyskuje poprzez przesłanie dowodu zakupu produktów marki quick-mix dokonanych przez 
Inwestora o wartości min. 100 zł netto.

• Za każdy jednorazowy zakup towarów quick-mix o wartości min. 100 zł netto dokonany dla potrzeb prac budowlanych prowadzonych 
przez Uczestnika na zlecenie Inwestora przyznawane jest Uczestnikowi 11 punktów.

• Rejestracja otrzymanych Punktów na Koncie punktowym Uczestnika następuje po przesłaniu przez Uczestnika PTdd faktury 
potwierdzającej zakup produktów przez Inwestora w terminie do 5 dni od daty zakupu. Przesłanie dowodu potwierdzającego 
dokonanie zakupu nastąpić może przez:
• przesłanie faktury faksem na nr + 48 (071) 77 82 883
• przesłanie kserokopii faktury przesyłką pocztową na adres Biura Programu PTdd.

• W systemie PTdd widnieje ilość zdobytych Punktów w rozbiciu na Inwestora, który dokonał zakupu oraz miejsca dokonania zakupu 
– dystrybutora. Punkty uzyskane przez zakup u kilku dystrybutorów nie ulegają zsumowaniu.

• Faktury zakupowe Inwestorów przesyłane przez Uczestników PTdd muszą zostać oznaczone w prawym dolnym rogu Numerem 
Klienta. Faktury nie oznaczone nie będę wprowadzane do systemu i nie zostaną naliczone uczestnikowi punkty. 

• Do systemu wprowadzone zostaną wszystkie faktury zakupowe z data późniejszą niż data przyjęcia zgłoszenia do programu.
• W przypadku przesłania przez Uczestników PTdd tej samej faktury zakupowej punkty premiowe zaliczone zostaną tylko jednemu 

uczestnikowi. Decyzję, któremu z uczestników programu przyznane zostaną punkty premiowe podejmie Organizator po konsultacji 
z doradcą technicznym firmy qucik-mix.

• W przypadku zwrotu produktu, przy zakupie którego uzyskano Punkty, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o tym fakcie, 
po powiadomieniu Organizatora odjęte zostaną Punkty w ilości odpowiadającej zwrotowi.

• W przypadku, gdy uczestnik PT nie powiadomi Organizatora o dokonanym zwrocie produktów, Uczestnik PT zostanie wykluczony 
z programu a uzyskane punkty zostaną anulowane, Konto Punktowe zamknięte, zaś Uczestnik zobowiązany jest zwrócić 
bezzwłocznie równowartość wszystkich uzyskanych nagród w PT w gotówce osobie wskazanej przez Organizatora.

•  W przypadku, gdy po zwrocie produktów nie jest możliwe odjęcie odpowiedniej ilości Punktów ze względu na ich brak na Koncie 
punktowym Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić osobie wskazanej przez Organizatora równowartość punktów 
w gotówce. Po zwrocie Uczestnik uzyskuje ponownie na Koncie punktowym Punkty w ilości odpowiadającej zwróconej gotówce, 
a następnie Punkty zostają odjęte w ilości uzyskanej uprzednio za zwrócone produkty.

§6 Informacje o stanie Konta Punktowego
• Aktualizacja ilości Punktów na Koncie punktowym Uczestnika dokonywana będzie w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Organizatora 

potwierdzenia dokonania przez Inwestora zakupu w postaci faksu lub kserokopii faktury nadesłanej przesyłką pocztową.
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• Uczestnicy mogą uzyskać informacje o stanie swojego Konta punktowego po zalogowaniu się do Systemu informatycznego na 
stronie www.quick-mix.pl.

• Informacje o ilości posiadanych Punktów Uczestnik może otrzymać telefonicznie pod numerem +48 (071) 77 82 882 po podaniu 
Numeru Klienta i innych danych, o które poprosi operator Biura Programu PTdd w celu identyfikacji uczestnika.

Rozdział IV: Nagrody
§7 Zamiana Punktów na nagrody i zamówienie nagród
• Uczestnik programu może zamienić Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym na nagrody z katalogu nagród poprzez wypełnienie 

i przesłanie do Organizatora Formularza Zamówienia Nagród. Uczestnik może dokonać zamówienia nagród poprzez:
• internetowy system programu na stronie www.quick-mix.pl;
• przesłanie faksem wypełnionego Formularza zamówienia nagród do Biura Programu PTdd;
• przesłanie przesyłką pocztowa wypełnionego Formularza nagród do Biura Programu PTdd.

• W momencie przyjęcia zamówienia z Konta Punktowego Uczestnika odjęte zostaną Punkty odpowiadające wartości zamówienia 
do wysokości uzyskanych punktów.

• Po przyjęciu zamówienia przez Biuro Programu PTdd nie może być ono odwołane.
• Zamówienia mogą być składane do 15 dni od daty zakończenia danej edycji programu.
• W przypadku uzyskania przez Uczestnika punktów więcej niż z jednego punktu dystrybucyjnego, uzyskane Punkty nie ulegają 

sumowaniu.
• Wymiana punktów i wręczenie zamówionych nagród rzeczowych nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia miesięcznej 

edycji programu.
• Nagrody rzeczowe wręczone zostaną przez Organizatora za pośrednictwem Doradców Technicznych quick-mix sp. z o. o. lub w inny 

sposób uzgodniony z Uczestnikiem.
• quick-mix ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych wizerunku oraz danych zdobywców 

nagród programu PTdd.
• Lista nagród programu PTdd znajduje się na stronie www.quick-mix.pl, w katalogu nagród oraz w Formularzu zamówienia nagród 

przesłanym do Uczestnika.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu zamówionych nagród, w przypadku takim Uczestnik PTdd otrzyma 

nagrodę o podobnej wartości rynkowej. 
• Uczestnik programu nie może otrzymać w zamian za Punkty ekwiwalentu pieniężnego

§8 Nagroda główna
• Uczestnik, który w chwili zakończenia programu PTdd uzyska największą ilość Punktów, ale nie mniej niż 332 000 otrzyma Nagrodę 

Główna Programu PROFI-Team dla doradców, którą jest pompa mieszająca PFT silomat C 140 o wartości 33 200 zł.
• W przypadku równej ilości punktów program przedłużony zostanie o kolejny miesiąc od czasu wyłonienia zdobywcy Nagrody Głównej.
• O sposobie odbioru Nagrody Głównej Uczestnik powiadomiony zostanie listem poleconym. 
• quick-mix ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych wizerunku oraz danych zdobywcy 

Nagrody Głównej programu PTdd.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu nagrody głównej, w przypadku takim Uczestnik PTdd otrzyma nagrodę 

o podobnej wartości rynkowej.

§9 Podatek dochodowy
• Nagrody otrzymane przez Uczestnika PT stanowią dla uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. 
• quick-mix oraz Organizator nie są zobowiązane do odprowadzenia od wydanych nagród podatku dochodowego a wszelkie 

obowiązki w tym zakresie obciążają Uczestnika programu.
• Wartość nagród otrzymanych przez uczestnika PT od Organizatora, za pośrednictwem Doradcy Technicznego quick-mix, podana 

będzie na protokole przekazania nagród.

§10 Reklamacje
• Wszelkie reklamacje dotyczące PTdd Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w ciągu 7 dni od zajścia zdarzenia będącego podstawą 

reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2008 roku na adres Biura Programu PTdd z dopiskiem „Reklamacja”, pod 
rygorem utraty prawa do reklamacji.

• Pisemna reklamacja powinna zawierać numer klienta, imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji.

• W przypadku dostarczenia nagród Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku 
uszkodzenia Nagrody lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez osobę wydającą.

• Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub niezgodności ilościowej będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu 
reklamacyjnego.

Regulamin programuRegulamin programu Regulamin programuRegulamin programu
• O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
 pisemnie w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba, że zostanie to uzgodnione inaczej z Uczestnikiem Programu.
• Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
• Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z PTdd będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
• quick-mix oraz Organizator PTdd nie ponoszą odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich.

§11 Zgoda na opublikowanie danych
• Uczestnik udziela zgody na opublikowanie jego danych wraz z ilością posiadanych punktów na stronach www.guick-mix.pl/com.pl 

i www.profi-team.pl/com.pl oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych quick-mix.
• Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów marketingowych przez Organizatora i quick-
mix sp. z o. o. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma 
prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania i uzupełniania.

§12 Zmiana danych
• Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie danych zawartych w Formularzu w ciągu 14 dni od 

dokonania tych zmian. quick-mix oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z posiadania nieaktualnych 
danych Uczestnika.

§13 Zawieszenie i wykluczenie Uczestnika PTdd
• Uczestnik, którego uczestnictwo w PTdd zostało zawieszone pozbawiony jest prawa zamiany uzyskanych punktów na nagrody 

rzeczowe.
• Uczestnik zostanie powiadomiony o dokonaniu zawieszenia listownie.
• Uczestnik może zostaćzawieszony w uczestnictwie w PTdd w przypadku:

• gdy dokona zakupu lub zgłoszenie zakupu przez obsługiwanego Inwestora promocyjnego towaru w celu dalszej odsprzedaży, a za 
zakupiony towar naliczone zostaną Punkty;

• gdy nie zgłosi dokonania zwrotu promocyjnego towaru, za który przyznane zostały Punkty;  
• gdy nie dokona przez okres dwóch miesięcy zgłoszenia dokonania przez obsługiwanego Inwestora zakupów produktów marki 

quick-mix;
• Uczestnik ponownie może wziąć udział w PTdd, jeżeli obsługiwany przez Uczestnika Inwestor dokona zakupu produktów quick-mix.
• Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w PTdd w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego 

regulaminu, lub braku wywiązywania się przez obsługiwanego Inwestora z płatności wobec dystrybutora produktów quick-mix.
• W przypadku wykluczenia Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie są anulowane, 

Konto Punktowe zamknięte, zaś Uczestnik zobowiązany jest zwrócić bezzwłocznie równowartość wszystkich uzyskanych nagród 
w PT w gotówce osobie wskazanej przez Organizatora.

§14 Zmiany w Regulaminie i zakończenie Programu
• quick-mix oraz Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia PTdd w każdym czasie 

bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników. W tym przypadku Uczestnikowi nie 
służą w stosunku do Organizatora ani quick-mix sp. z o. o. żadne roszczenia z tego tytułu, z zastrzeżeniem poniższych punktów.

• quick-mix oraz Organizator zastrzega sobie prawo do szczegółowej kontroli faktur potwierdzających dokonanie przez uczestników 
PT zakupów produktów marki quck-mix. Uczestnik podczas ww. kontroli zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi oryginały faktur 
zakupowych oraz inne dowody zakupu, o które poprosi Organizator.

• Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie PTdd nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu PTdd 
do chwili zawieszenia lub zakończenia PTdd.

• W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu PTdd Uczestnik może wykorzystać uzyskane dotychczas Punkty w terminie 
30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Punkty nie mogą być wykorzystane i zostają 
automatycznie anulowane.

§15 Przeniesienie uprawnień
• Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

§16 Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
• Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 

się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Legenda:

siedziba firmy

zakłady produkcyjne

magazyny regionalne

quick-mix sp. z o. o.
ul. Brzegowa 73 • 57-100 Strzelin

tel.: 071 392 72 20 • fax: 071 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl

www.quick-mix.pl

doradcy techniczni quick-mix

region 0 – tel.: 601 864 637, 609 757 353

region 1 – tel.: 601 927 273, 609 666 776

region 2 – tel.: 601 864 635

region 3 – tel.: 609 446 009

region 4 – tel.: 603 393 918

region 5 – tel.: 693 403 790,  605 208 628 

region 6 – tel.: 601 880 118

region 7 – tel.: 695 168 828

region 8 – tel.: 609 446 088

region 9 – tel.: 603 769 966, 695 168 864

Biuro programu PROFI-team:
Skrytka pocztowa nr 2206 • UP Wrocław 44 • 50-986 Wrocław

tel. kom.: 0517 818 587 • tel.: 071 778 28 82 • fax: 071 778 28 83
e-mail: biuro@profiteam.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od godz. 10.00 do 16.00
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Zgłoszenia do programu PROFI-Team mogą dokonać Państwo poprzez:

1. Stronę internetową www.profi-team.pl

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wrzucenie go do urny w hurtowni dystrybucyjnej

3. Wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: Biuro programu PROFI-team; ul. Tęczowa 57 A, 50-950 Wrocław

Zgłoszenie uczestnictwa w programie dla firm:

                   Wykonawców (faktury wystawianę na Wykonawcę)                           Doradców (faktury wystawianę na Inwestora)

Prosimy o zaznaczeniem znakiem X zgłoszenia do grupy firm jaką Państwo zgłaszacie do uczestnictwa w III edycji programu PROFI-taem 2008.

Dane firmy

Nazwa firmy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................     NIP ..........................................................................................................................

Ulica ................� ........      Kod pocztowy ..............................................................................      Miejscowość ..........................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................................      Fax .......................................................................................................

Dane osobowe

Imie ................� .........      Nazwisko ....� ......................................................................................................................

Adres do korespondencji

Ulica ...............� .........     Kod pocztowy ..............................................................................      Miejscowość ...........................................................................................................................

Telefon kontaktowy ......................................................................................................................      Fax ................................................................    e-mail ....................................................�

Potwierdzenie zgłoszenia

Miejscowość ....................................................... Data ................................................................. 

Czytelny podpis

....................................�

Zgłaszając udział w programie Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem programu, dostępnym na stronie www.profi-team.pl oraz wyraża zgodę na przetważanie danych osobowych 

przez Organizatora do celów marketingowych. Jednocześnie ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich zmiany. 

Klienci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie PROFI-team, poprzez formularz zgłoszeniowy lub stronę www, otrzymają od Doradcy Technicznego quick-mix Sp. z o.o. potwierdzenie 

przyjęcia do programu wraz z pakietem  startowym.

Pieczątka firmowa

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
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Czas na                , czas na zyskiCzas na                , czas na zyski


