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REGULAMIN PROGRAMU SMART DLA PROJEKTANTÓW 
 

 
 

§1  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROGRAMIE SMART DLA 
PROJEKTANTÓW (zwanym dalej: Programem). 

2. Organizatorem Programu jest Magdalena Lis, prowadzącą działalność jako ML TRADE 
OFFICE MAGDALENA LIS, ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, NIP 7791297921, 
zwana dalej ML Trade Office  

3. Program obejmuje sprzedaż na rzecz inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i Europy. 

§2  Zasady uczestnictwa 

1. Program adresowany jest do projektantów stosujących w praktyce zawodowej wyroby 
Spółek: 

a). KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

b). KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, 

c). FABRYKA STROPÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

2. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne i prawne, posiadające wymagane 
prawem uprawnienia w zakresie projektowania i architektury, wykonujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy działalność projektową w budownictwie, 
zwani dalej Projektantami. 

3. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są pracownicy ML Trade Office, pracownicy 
spółek wymienionych w ust. 1 oraz podmioty i pracownicy podmiotów 
współpracujących przy tworzeniu i obsłudze Programu. 

§3  Warunki przystąpienia 

1. Projektant może przystąpić do Programu w każdym momencie jego trwania. W celu 
przystąpienia do Programu Projektant wypełnia, podpisuje i wysyła do ML Trade Office 
w dwóch egzemplarzach, na adres ML TRADE OFFICE MAGDALENA LIS, ul. św. 
Wincentego 11, 61-003 Poznań Umowę Współpracy. Umowa wchodzi w życie po 
podpisaniu umowy przez obie strony. 

2. Poprzez podpisanie Umowy Współpracy Projektant oświadcza, iż wyraża zgodę na 
otrzymywanie od ML Trade Office oraz spółek wymienionych w § 2  ust. 1  informacji 
handlowej na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej i to w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projektant może cofnąć zgodę 



2 

informując o tym pisemnie ML Trade Office. 

3. Poprzez podpisanie Umowy Współpracy Projektant oświadcza, iż spełnia wymogi, o 
których mowa w § 2 Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Projektanta 
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. W takiej sytuacji Projektant 
zobowiązany jest do naprawienia ML Trade Office wynikającej z tego tytułu szkody. 

§4  Wynagrodzenie 

1. ML Trade Office zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji zawartej w 
Umowie Współpracy. Zmiana taka może nastąpić poprzez pisemne wypowiedzenie 
dotychczasowej stawki wraz z określeniem nowej stawki. Wypowiedzenie może zostać 
dokonane także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotychczasowa stawka 
znajduje zastosowanie do projektów zgłoszonych do dnia wypowiedzenia. 

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy Współpracy przez 
Projektanta, w szczególności postanowień § 2.2. Umowy Projektant traci prawo do 
prowizji w zakresie projektu, którego dotyczy naruszenie. W takim wypadku ML Trade 
Office jest uprawniony także do wykluczenia Uczestnika z Programu. Wykluczenie 
powoduje utratę prawa do prowizji w pełnym zakresie. O wykluczeniu z Programu ML 
Trade Office zawiadomi Projektanta w drodze pisemnej na adres wskazany w Umowie 
Współpracy. 

§5  Kontakt 

Informacje związane z programem Projektant może uzyskiwać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, strony internetowej ML Trade Office oraz telefonu pod numerem : 
+48 519 302 141. 

§6  Definicje wyrażeń umownych 

1. Projekt – projekt stworzony lub współtworzony przez Projektanta do realizacji przez 
Inwestora, w którym przewidziano zastosowanie produktów spółek wymienionych w § 
2  ust. 1 (wprojektowanie), poprzez: 

 graficzne umieszczenie produktu spółek wymienionych w § 2  ust. 1 w projekcie, 
zgodne z zasadami sztuki budowlanej 

 użycie w projekcie aktualnych nazw własnych produktów (w tym zawierających skrót 
firmy - „KONBET” lub „FABRYKA STROPÓW”),  to jest wyszczególnionych w umowie o 
współpracy w paragrafie 1 ustęp 4, z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych 
zmian w oznaczaniu produktów. 
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W przypadku powoływania się na wykonanie tego samego projektu przez kilku 
Projektantów, prawo do prowizji przypada temu, który był bezpośrednim zleceniobiorcą 
Inwestora lub bliższym w kolejności podzleceń, a jeżeli Projektanci byli na tym samym 
poziomie - prowizja jest dzielona w równych częściach między współautorów projektu. 
Powyższe nie uchybia obowiązkom informacyjnym wobec Inwestora w szczególności 
postanowieniom § 2.2. umowy. 

2. Inwestor – podmiot, który jest odbiorcą projektu. W zakresie rozliczania prawa do 
wynagrodzenia prowizyjnego przez zakup dokonywany przez Inwestora Strony 
rozumieją także zakup dokonywany na jego rzecz przez generalnego wykonawcę lub 
podwykonawcę, jeżeli odbywa się w ramach inwestycji objętej Projektem. 
- Projektant zobowiązany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
informować ML Trade Office o wszelkich dotyczących go zmianach teleadresowych. 
ML Trade Office zastrzega prawo weryfikacji danych podanych przez Projektanta. 

§7  Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym, bez podania przyczyny. Organizator zastrzega 
sobie prawo zakończenia Programu bez podania przyczyn w każdym czasie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronach internetowych: www.konbet.pl ; 
www.fabrykastropow.pl. Ogłoszenie zakończenia Programu jest równoznaczne z 
wypowiedzeniem wszystkich Umów Współpracy. 


