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Regulamin programu sprzedaży premiowej
WAKACJE 2023 Z SUKCESEM

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program Sprzedaży Premiowej „Wakacje 2023 z Sukcesem” zwany dalej „Programem” nie jest 
grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), ani również konkursem.
2. Organizatorem Programu jest Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. z siedzibą 
w Wasilkowie, przy ulicy Produkcyjnej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000278502, REGON 052249561, NIP 9661758827 („Organizator”).
3. Program rozpoczyna się 02.02.2023 r. i potrwa do 31.07.2023 r.
4. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy 
Regulamin.
5. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej), posiadający siedzibę firmy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady przyznawania nagród

1. Celem Programu „Wakacje z Sukcesem 2023” jest nagrodzenie Klientów, którzy w okresie jego 
trwania (§ 1, pkt 3) kupią od Organizatora produkty zawarte w jego aktualnej ofercie, na warunkach 
wynikających z regulaminu oraz dokonają pełnej i terminowej płatności za zakupiony towar 
i osiągną określony obrót.
2. Obrót będzie obliczany na podstawie faktur wystawionych w okresie w § 1, pkt 3 a wysokość 
obrotu, za który Klient otrzyma nagrodę wynosi 300 000 PLN netto.
3. Nagrodami przyznawanymi w programie są Kupony wakacyjne wystawione przez TUI Poland 
Dystrybucja Sp. z o.o. o wartości 3.200 PLN.
4. Organizator nie wprowadza ograniczenia ilościowego wydanych kuponów wakacyjnych co 
oznacza, że Klient, który wypracuje obrót stanowiący wielokrotność kwoty 300.000 PLN netto 

otrzyma adekwatną ilość kuponów.
5. W czasie trwania Programu Klient, który spełni warunki, o których mowa § 2, pkt 2, może 
w dowolnym momencie zgłosić chęć odebrania nagrody, a Organizator w przeciągu 14 dni 
dostarczy nagrodę Klientowi.
6. Nagrody w postaci bonu wakacyjnego nie można zamienić na inne nagrody, produkty, zniżki czy 
też rabaty.
7. Program sprzedażowy łączy się z innymi obowiązującymi promocjami, rabatami i ofertami.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności wobec Organizatora.
9. Po odebraniu nagrody towar, którego wartość była brana pod uwagę przy wyliczeniu 
premiowanego obrotu, nie podlega zwrotowi.
10. Obowiązek podatkowy, jaki powstaje w związku z uzyskaniem nagrody obciąża Klienta, który 
otrzymał nagrodę. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym (art.14 ust.2, pkt 2 Ustawy 
o P.D.O.F. i art. 12 ust.1 pkt 2 Ustawy o P.D.O.P.) wartość premii otrzymanej w Programie Sprzedaży 
Premiowej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą powinna być zakwalifikowana do 
źródła przychodów tej działalności. Przychód z tytułu premii podlega opodatkowaniu wg takich 
samych zasad, jak inne przychody uzyskiwane w ramach tego źródła.

§ 3. Zasady realizacji kuponów wakacyjnych TUI

1. Kupony możliwe są do realizacji wyłącznie w wybranych punktach sprzedaży TUI (wykaz na 
www.tui.pl)
2. Kupony stanowią środek płatniczy przy zakupie i rezerwacji imprezy wyłącznie z oferty TUI 
Poland sp. z o.o. zamieszczonej na stronie internetowej www.tui.pl/.
3. Kupony wakacyjnie nie mogą być wykorzystane przy zakupie wycieczek fakultatywnych.
4. Wartość Kuponu pomniejsza sumę do zapłaty.
5. Kupony wakacyjne mogą być wykorzystane przy zakupie imprez turystycznych, w tym imprez 
turystycznych z ofert last minute oraz innych ofert promocyjnych.
6. Kupon ważny jest jeden rok od daty wystawienia widniejącej na Kuponie.
7. Kupon musi być ważny w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
8. Kupony niewykorzystane w terminie ich ważności, po jego upływie nie mogą być wykorzystane 
– tracą ważność.
9. W przypadku gdy wartość Kuponu jest niższa niż wartość imprezy turystycznej, posiadacz 
Kuponu zobowiązany jest dopłacić różnicę.
10. W przypadku gdy wartość Kuponu jest wyższa niż wartość imprezy, różnica zwracana jest 
w formie kolejnego Kuponu tego samego rodzaju. Data ważności kolejnego Kuponu jest taka sama 
jak pierwotnego Kuponu.
11. Kupon może być przeznaczony na pokrycie zaliczki za imprezę turystyczną.
12. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, Kupon 
może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, 
a ewentualną pozostałą kwotę zwracamy w formie kolejnego kuponu tego samego typu i z taką 
samą datą ważności jak pierwotny Kupon.

13. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie TUI, Kupon może 
zostać wykorzystany na dokonanie nowej rezerwacji, w terminie ważności wskazanym na Kuponie.
14. Kupony można grupować i łączyć ich wartość.
15. Zakup imprez turystycznych opłacanych Kuponami odbywa się zgodnie z warunkami umowy 
o udział w imprezie turystycznej.
16. Kupony na okaziciela można odstępować innym osobom.
17. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Posiadacza Kuponu 
z chwilą jego wydania.
18. Prawo odmowy przyjęcia Kuponu do realizacji, przysługuje TUI w przypadku jeśli identyfikacja 
Kuponu budzi uzasadnione zastrzeżenia co do jego oryginalności.
19. Po wskazanym na Kuponie terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje 
żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do TUI.
20. Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę, zarówno 
w całości jak i w części.
21. Klient zobowiązany jest w dniu dokonania rezerwacji do przesłania Kuponu e-mailem na adres 
podany przez konsultanta. Jeśli Kupon nie zostanie dostarczony rezerwacja zostanie anulowana.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa 
danym osobowym jest: Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna z siedzibą 
w Wasilkowie adres: ul. Produkcyjna 2, kod pocztowy: 16-010 Wasilków (NIP: 966-175-88-27, 
REGON: 052249561, KRS: 0000278502).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci 
przeprowadzanego Programu sprzedaży premiowej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji postanowień niniejszego Regulaminu m.in. doręczenia nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Sprzedaży 
premiowej oraz odebraniu nagrody.
4. Uczestnikom Sprzedaży premiowej przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu mogą kontaktować się 
za pomocą wyznaczonego adresu e-mail:ado@sukcesgroup.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Po tym czasie dane zostaną
usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie wymagane przez szczególne przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
Administratora na znajdującej się na stronie www.sukcesgroup.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym warunki 
Programu Sprzedaży Premiowej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2023 r.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez 
podmioty świadczące usługi turystyczne.
4. Klient przystępując do udziału w Programie Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na warunki 
niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
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o P.D.O.F. i art. 12 ust.1 pkt 2 Ustawy o P.D.O.P.) wartość premii otrzymanej w Programie Sprzedaży 
Premiowej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą powinna być zakwalifikowana do 
źródła przychodów tej działalności. Przychód z tytułu premii podlega opodatkowaniu wg takich 
samych zasad, jak inne przychody uzyskiwane w ramach tego źródła.

§ 3. Zasady realizacji kuponów wakacyjnych TUI

1. Kupony możliwe są do realizacji wyłącznie w wybranych punktach sprzedaży TUI (wykaz na 
www.tui.pl)
2. Kupony stanowią środek płatniczy przy zakupie i rezerwacji imprezy wyłącznie z oferty TUI 
Poland sp. z o.o. zamieszczonej na stronie internetowej www.tui.pl/.
3. Kupony wakacyjnie nie mogą być wykorzystane przy zakupie wycieczek fakultatywnych.
4. Wartość Kuponu pomniejsza sumę do zapłaty.
5. Kupony wakacyjne mogą być wykorzystane przy zakupie imprez turystycznych, w tym imprez 
turystycznych z ofert last minute oraz innych ofert promocyjnych.
6. Kupon ważny jest jeden rok od daty wystawienia widniejącej na Kuponie.
7. Kupon musi być ważny w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
8. Kupony niewykorzystane w terminie ich ważności, po jego upływie nie mogą być wykorzystane 
– tracą ważność.
9. W przypadku gdy wartość Kuponu jest niższa niż wartość imprezy turystycznej, posiadacz 
Kuponu zobowiązany jest dopłacić różnicę.
10. W przypadku gdy wartość Kuponu jest wyższa niż wartość imprezy, różnica zwracana jest 
w formie kolejnego Kuponu tego samego rodzaju. Data ważności kolejnego Kuponu jest taka sama 
jak pierwotnego Kuponu.
11. Kupon może być przeznaczony na pokrycie zaliczki za imprezę turystyczną.
12. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, Kupon 
może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, 
a ewentualną pozostałą kwotę zwracamy w formie kolejnego kuponu tego samego typu i z taką 
samą datą ważności jak pierwotny Kupon.

13. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie TUI, Kupon może 
zostać wykorzystany na dokonanie nowej rezerwacji, w terminie ważności wskazanym na Kuponie.
14. Kupony można grupować i łączyć ich wartość.
15. Zakup imprez turystycznych opłacanych Kuponami odbywa się zgodnie z warunkami umowy 
o udział w imprezie turystycznej.
16. Kupony na okaziciela można odstępować innym osobom.
17. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Posiadacza Kuponu 
z chwilą jego wydania.
18. Prawo odmowy przyjęcia Kuponu do realizacji, przysługuje TUI w przypadku jeśli identyfikacja 
Kuponu budzi uzasadnione zastrzeżenia co do jego oryginalności.
19. Po wskazanym na Kuponie terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje 
żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do TUI.
20. Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę, zarówno 
w całości jak i w części.
21. Klient zobowiązany jest w dniu dokonania rezerwacji do przesłania Kuponu e-mailem na adres 
podany przez konsultanta. Jeśli Kupon nie zostanie dostarczony rezerwacja zostanie anulowana.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa 
danym osobowym jest: Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna z siedzibą 
w Wasilkowie adres: ul. Produkcyjna 2, kod pocztowy: 16-010 Wasilków (NIP: 966-175-88-27, 
REGON: 052249561, KRS: 0000278502).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci 
przeprowadzanego Programu sprzedaży premiowej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji postanowień niniejszego Regulaminu m.in. doręczenia nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Sprzedaży 
premiowej oraz odebraniu nagrody.
4. Uczestnikom Sprzedaży premiowej przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu mogą kontaktować się 
za pomocą wyznaczonego adresu e-mail:ado@sukcesgroup.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Po tym czasie dane zostaną
usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie wymagane przez szczególne przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
Administratora na znajdującej się na stronie www.sukcesgroup.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym warunki 
Programu Sprzedaży Premiowej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2023 r.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez 
podmioty świadczące usługi turystyczne.
4. Klient przystępując do udziału w Programie Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na warunki 
niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.



§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program Sprzedaży Premiowej „Wakacje 2023 z Sukcesem” zwany dalej „Programem” nie jest 
grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), ani również konkursem.
2. Organizatorem Programu jest Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. z siedzibą 
w Wasilkowie, przy ulicy Produkcyjnej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000278502, REGON 052249561, NIP 9661758827 („Organizator”).
3. Program rozpoczyna się 02.02.2023 r. i potrwa do 31.07.2023 r.
4. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy 
Regulamin.
5. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej), posiadający siedzibę firmy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady przyznawania nagród

1. Celem Programu „Wakacje z Sukcesem 2023” jest nagrodzenie Klientów, którzy w okresie jego 
trwania (§ 1, pkt 3) kupią od Organizatora produkty zawarte w jego aktualnej ofercie, na warunkach 
wynikających z regulaminu oraz dokonają pełnej i terminowej płatności za zakupiony towar 
i osiągną określony obrót.
2. Obrót będzie obliczany na podstawie faktur wystawionych w okresie w § 1, pkt 3 a wysokość 
obrotu, za który Klient otrzyma nagrodę wynosi 300 000 PLN netto.
3. Nagrodami przyznawanymi w programie są Kupony wakacyjne wystawione przez TUI Poland 
Dystrybucja Sp. z o.o. o wartości 3.200 PLN.
4. Organizator nie wprowadza ograniczenia ilościowego wydanych kuponów wakacyjnych co 
oznacza, że Klient, który wypracuje obrót stanowiący wielokrotność kwoty 300.000 PLN netto 

otrzyma adekwatną ilość kuponów.
5. W czasie trwania Programu Klient, który spełni warunki, o których mowa § 2, pkt 2, może 
w dowolnym momencie zgłosić chęć odebrania nagrody, a Organizator w przeciągu 14 dni 
dostarczy nagrodę Klientowi.
6. Nagrody w postaci bonu wakacyjnego nie można zamienić na inne nagrody, produkty, zniżki czy 
też rabaty.
7. Program sprzedażowy łączy się z innymi obowiązującymi promocjami, rabatami i ofertami.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności wobec Organizatora.
9. Po odebraniu nagrody towar, którego wartość była brana pod uwagę przy wyliczeniu 
premiowanego obrotu, nie podlega zwrotowi.
10. Obowiązek podatkowy, jaki powstaje w związku z uzyskaniem nagrody obciąża Klienta, który 
otrzymał nagrodę. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym (art.14 ust.2, pkt 2 Ustawy 
o P.D.O.F. i art. 12 ust.1 pkt 2 Ustawy o P.D.O.P.) wartość premii otrzymanej w Programie Sprzedaży 
Premiowej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą powinna być zakwalifikowana do 
źródła przychodów tej działalności. Przychód z tytułu premii podlega opodatkowaniu wg takich 
samych zasad, jak inne przychody uzyskiwane w ramach tego źródła.

§ 3. Zasady realizacji kuponów wakacyjnych TUI

1. Kupony możliwe są do realizacji wyłącznie w wybranych punktach sprzedaży TUI (wykaz na 
www.tui.pl)
2. Kupony stanowią środek płatniczy przy zakupie i rezerwacji imprezy wyłącznie z oferty TUI 
Poland sp. z o.o. zamieszczonej na stronie internetowej www.tui.pl/.
3. Kupony wakacyjnie nie mogą być wykorzystane przy zakupie wycieczek fakultatywnych.
4. Wartość Kuponu pomniejsza sumę do zapłaty.
5. Kupony wakacyjne mogą być wykorzystane przy zakupie imprez turystycznych, w tym imprez 
turystycznych z ofert last minute oraz innych ofert promocyjnych.
6. Kupon ważny jest jeden rok od daty wystawienia widniejącej na Kuponie.
7. Kupon musi być ważny w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
8. Kupony niewykorzystane w terminie ich ważności, po jego upływie nie mogą być wykorzystane 
– tracą ważność.
9. W przypadku gdy wartość Kuponu jest niższa niż wartość imprezy turystycznej, posiadacz 
Kuponu zobowiązany jest dopłacić różnicę.
10. W przypadku gdy wartość Kuponu jest wyższa niż wartość imprezy, różnica zwracana jest 
w formie kolejnego Kuponu tego samego rodzaju. Data ważności kolejnego Kuponu jest taka sama 
jak pierwotnego Kuponu.
11. Kupon może być przeznaczony na pokrycie zaliczki za imprezę turystyczną.
12. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, Kupon 
może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, 
a ewentualną pozostałą kwotę zwracamy w formie kolejnego kuponu tego samego typu i z taką 
samą datą ważności jak pierwotny Kupon.

13. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie TUI, Kupon może 
zostać wykorzystany na dokonanie nowej rezerwacji, w terminie ważności wskazanym na Kuponie.
14. Kupony można grupować i łączyć ich wartość.
15. Zakup imprez turystycznych opłacanych Kuponami odbywa się zgodnie z warunkami umowy 
o udział w imprezie turystycznej.
16. Kupony na okaziciela można odstępować innym osobom.
17. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Posiadacza Kuponu 
z chwilą jego wydania.
18. Prawo odmowy przyjęcia Kuponu do realizacji, przysługuje TUI w przypadku jeśli identyfikacja 
Kuponu budzi uzasadnione zastrzeżenia co do jego oryginalności.
19. Po wskazanym na Kuponie terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje 
żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do TUI.
20. Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę, zarówno 
w całości jak i w części.
21. Klient zobowiązany jest w dniu dokonania rezerwacji do przesłania Kuponu e-mailem na adres 
podany przez konsultanta. Jeśli Kupon nie zostanie dostarczony rezerwacja zostanie anulowana.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa 
danym osobowym jest: Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna z siedzibą 
w Wasilkowie adres: ul. Produkcyjna 2, kod pocztowy: 16-010 Wasilków (NIP: 966-175-88-27, 
REGON: 052249561, KRS: 0000278502).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci 
przeprowadzanego Programu sprzedaży premiowej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji postanowień niniejszego Regulaminu m.in. doręczenia nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Sprzedaży 
premiowej oraz odebraniu nagrody.
4. Uczestnikom Sprzedaży premiowej przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu mogą kontaktować się 
za pomocą wyznaczonego adresu e-mail:ado@sukcesgroup.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Po tym czasie dane zostaną
usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie wymagane przez szczególne przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
Administratora na znajdującej się na stronie www.sukcesgroup.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym warunki 
Programu Sprzedaży Premiowej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2023 r.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez 
podmioty świadczące usługi turystyczne.
4. Klient przystępując do udziału w Programie Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na warunki 
niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.


