REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„PRIMA ROZPUSZCZALNA GRATIS W POLOMARKECIE ”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1

Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Prima rozpuszczalna gratis w Intermarche”
(zwanej dalej: „Akcją”) jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 02-677) przy ul. Taśmowej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518352 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie znajduje się
dokumentacja Spółki), posiadająca NIP 5272717861, REGON 147353687, o kapitale
zakładowym 304.300,00zł, w całości wpłaconym (zwana dalej: „Organizatorem”).

1.2

Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3

Akcja trwa w okresie od dnia 5 czerwca 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r., jednak nie dłużej
niż do wyczerpania zapasów (zwanym dalej: „Okresem Akcji”). W przypadku wyczerpania
zapasów Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o zakończeniu Akcji na
stronie oraz usunąć wszelkie materiały reklamowe związane z Akcją.

1.4

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.polomarket.pl
(zwanej dalej: „Stroną Akcji”) oraz Punktach Obsługi Klienta sklepów Polomarket.

1.5

Celem Akcji jest popularyzacja marki Prima wśród klientów sieci Polomarket.

1.6

Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać
w związku z niniejszą Akcją przed właściwym sądem powszechnym.

1.7

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sklepów Polomarket, ani
osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy
tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków.

1.8

Uczestnik biorący udział w Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY AKCJI
2.1

W Akcji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, które nabywają Produkty, o których mowa w pkt 2.2., jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 k.c., tzn. dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową (zwane dalej: „Uczestnikami”).

2.2

Uczestnicy, którzy w Okresie Akcji w sklepie sieci Polomarket na terytorium Polski (pełna lista
sklepów dostępna jest na Stronie Akcji) kupią dowolny słoik kawy rozpuszczalnej (zwany dalej:
„Produktem”), są uprawnieni do odbioru w Okresie Akcji, w kasie sklepu sieci Polomarket, w
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którym dokonali zakupu Produktu, na podstawie paragonu fiskalnego, dokumentującego zakup
Produktu, próbki kawy rozpuszczalnej marki Prima Crema 90g (zwanej dalej: „Próbką”).
2.3

Odbiór Próbki możliwy jest wyłącznie w Okresie Akcji. Próbki nie będą wydawane
po zakończeniu Akcji, nawet jeśli zakup Produktów nastąpił w Okresie Akcji.

2.4

W przypadku nabycia jednego Produktu, Uczestnicy są uprawnieni do odbioru jednej Próbki.
Zaś w przypadku nabycia dwóch lub większej ilości Produktów, udokumentowanych jednym
paragonem fiskalnym, Uczestnicy są uprawnieni do odbioru maksymalnie dwóch Próbek.
Na podstawie jednego paragonu fiskalnego Uczestnik nie może otrzymać więcej niż dwóch
Próbek.

2.5

W celu odbioru Próbki lub Próbek Uczestnik musi zgłosić się z paragonem fiskalnym
dokumentującym
zakup
Produktu
lub
Produktów,
do
kasy
w
sklepie,
w którym dokonano zakupu Produktu lub Produktów. Dodatkowo pracownik kasy na
zgłoszonym paragonie fiskalnym dokona adnotacji o ilości wydanych próbek, umieści
pieczątkę, datę oraz własny podpis.

2.6

Przychód związany z wydawanymi w Akcji Próbkami zwolniony jest z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym na Uczestniku nie ciąży
zobowiązanie podatkowe w związku z otrzymaniem Próbki lub Próbek.

2.7

Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru Próbek na osoby trzecie, ani żądać wypłaty
środków pieniężnych zamiast wydawania Próbek.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby
Organizatora, tj. Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
z dopiskiem „Reklamacja - Prima rozpuszczalna gratis w Polomarkecie” nie później niż w terminie
do dnia 2 kwietnia 2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji na adres Organizatora.
3.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyn reklamacji.
3.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
3.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
5.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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