REGULAMIN PROMOCJI
„Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
§1

[Nazwa Promocji]

Promocja nosi nazwę „Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego” (dalej: „Promocja”).
Promocja ma charakter sprzedaży premiowej, co oznacza, że Promocja polega na tym, iż
zakup produktów wskazanych w par. 3 poniżej w okresie Promocji i w ilości wymaganej
postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Promocji”)
jest premiowany nagrodą, o której mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu (dalej:
„Nagroda” lub „Nagrody”).
§2

[Organizator Promocji]

1.

Organizatorem Promocji jest firma Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer REGON: 531125182, numer NIP: 747-12-05-797 (dalej:
„Organizator”).

2.

Koordynatorem Promocji wykonującym w imieniu i na rzecz Organizatora wszystkie
czynności związane z przeprowadzeniem Promocji jest Havas Engage Warsaw Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000029582, kapitał zakładowy w wysokości 1 600 000,00 złotych, numer
NIP 526-19-79-190 (dalej: „Koordynator”).

§3

[Produkty objęte Promocją]

Z zastrzeżeniem postanowień par. 7 ust. 2 Regulaminu Promocją są objęte następujące
produkty Organizatora oferowane do sprzedaży pod marką „Cukier Królewski”
(„Produkty”) w hipermarketach Tesco stanowiących własność Tesco Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000016108: cukier trzcinowy w opakowaniu 1 kg („Cukier Trzcinowy”) oraz cukier
puder w dowolnych opakowaniach („Cukier Puder”). Zakupu Produktów w ramach Promocji
można dokonać w każdym hipermarkecie Tesco na terenie Polski w okresie trwania Promocji
określonym w par. 6 Regulaminu, natomiast odbiór Nagród będzie możliwy we wskazanych
poniżej hipermarketach Tesco (dalej: „Punkty Odbioru Nagród” albo „Punkt Odbioru
Nagród”) w czasie wskazanym w par. 9 pkt 1 Regulaminu:
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§4

Województwo

Miasto

Adres

Małopolskie
Małopolskie
Mazowieckie
Mazowieckie
Mazowieckie
Mazowieckie
Mazowieckie
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Łódzkie
Pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Śląskie
Pomorskie

Kraków
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Łódź
Łódź
Gdańsk
Lublin
Poznań
Poznań
Poznań
Bielsko-Biała
Gdynia

Kapelanka 56
Wielicka 259
al. KEN 14
Fieldorfa 41
Stalowa 60/64
Górczewska 212/226
Połczyńska 121/125
Legnicka 58
Czekoladowa 11
Długa 37/47
Paprotna 7
Pojezierska 93
Widzewska 22
Cienista 30
W. Orkana 4
Mrągowska 4
Serbska 7
Opieńskiego 1
Warszawska 180
Kcyńska 27

[Zakres i dostępność Regulaminu]
Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji:
a)
b)

c)

d)

w biurze handlowym Organizatora przy ul. Kraszewskiego 10/7, 30-110 Kraków, od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
w siedzibie Koordynatora – Havas Engage Warsaw Sp. z o.o., przy
ul. Marynarskiej 11, 02-674 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-17.00,
w Punktach Odbioru Nagród znajdujących się w hipermarketach Tesco wskazanych
w tabeli zawartej w par. 3 Regulaminu przez cały okres wydawania Nagród zgodnie
z dalszymi postanowieniami Regulaminu,
na stronie promocyjnej www.cukier-krolewski.pl (dalej: „Strona Promocyjna”)
przez cały czas trwania Promocji.

II. UCZESTNICY PROMOCJI
§5

[Osoby uprawnione do udziału w Promocji]

Udział w Promocji mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność
do czynności prawnych, które w okresie trwania Promocji wskazanym w Regulaminie
dopełnią czynności określonych w Regulaminie.
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III. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
§6

[Okres trwania Promocji. Obowiązek zachowania dowodu zakupu Produktów]

1.

Promocja trwa od 1 grudnia 2017 r. do wyczerpania zapasów Nagród, jednak nie dłużej
niż do 23 grudnia 2017 r. („Okres trwania Promocji”).

2.

W przypadku wyczerpania zapasu Nagród w związku z wydaniem ich Uczestnikom
uprawnionym do otrzymania Nagród zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu
Promocja się zakończy, a Organizator najpóźniej w pierwszym dniu następującym
po zakończeniu Promocji zamieści stosowną informację na Stronie Promocyjnej.

§7

[Warunki udziału i zasady prowadzenia Promocji]

1.

Aby wziąć udział w Promocji i uzyskać status uczestnika Promocji (dalej: „Uczestnik”,
„Uczestnik Promocji”, „Uczestnicy” lub „Uczestnicy Promocji”) uprawnionego do
otrzymania Nagrody, osoba, o której mowa w par. 5 Regulaminu, powinna zakupić
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, jako konsument
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w Okresie trwania Promocji w dowolnym
hipermarkecie Tesco na terenie Polski jedno opakowanie Cukru Trzcinowego 1 kg
oraz dwa dowolne opakowania Cukru Pudru.

2.

W przypadku gdy oba lub jeden z Produktów objętych Promocją (tj. Cukier Trzcinowy 1 kg
lub Cukier Puder) nie będą dostępne w danym hipermarkecie Tesco, w którym osoba
chcąca wziąć udział w Promocji dokonuje zakupu, wówczas osoba taka może w danym lub
w jakimkolwiek innym hipermarkecie Tesco na terenie Polski w miejsce niedostępnego
Produktu nabyć:
w przypadku jeżeli niedostępnym Produktem będzie Cukier Trzcinowy 1 kg, w miejsce
jednego opakowania Cukru Trzcinowego 1kg− dowolne produkty marki Cukier
Królewski (w tym Cukier Puder w dowolnym opakowaniu) w dowolnej liczbie, przy czym
łączna wartość brutto (cena zakupu) takich produktów nie może być niższa niż 12
złotych,
b) w przypadku jeżeli niedostępnym Produktem będzie Cukier Puder, w miejsce każdego
wymaganego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu opakowania Cukru Pudru −
dowolne produkty marki Cukier Królewski (w tym Cukier Trzcinowy 1 kg) w dowolnej
liczbie, przy czym łączna wartość brutto (cena zakupu) takich produktów nie może być
niższa niż 12 złotych.
a)

3.

Zakup Produktów zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ewentualny zakup produktów
zgodnie z ust. 2 powyżej może nastąpić w ramach jednej transakcji i być dokumentowany
jednym paragonem fiskalnym albo w ramach kilku transakcji (na podstawie kilku
paragonów), jednak każdy z zakupów musi zostać dokonany w Okresie trwania Promocji
i zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Otrzymany/otrzymane przy zakupie
paragon fiskalny/paragony fiskalne należy zachować jako dowód dokonania zakupu
i następnie, w czasie określonym jako termin odbioru Nagród zgodnie z par. 9 poniżej,
stawić się z ww. paragonem lub paragonami fiskalnymi w wybranym przez siebie Punkcie
Odbioru Nagród celem odebrania Nagrody zgodnie z dalszymi postanowieniami
Regulaminu.
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4.

§8

Każda osoba uprawniona do udziału w Promocji zgodnie z par. 5 Regulaminu może
wziąć udział w Promocji i w konsekwencji może uzyskać status Uczestnika
uprawnionego do otrzymania Nagrody tyle razy, ile razy w Okresie trwania Promocji
dokona czynności określonych powyżej w ust. 1 lub ust. 2, zgodnie z przewidzianymi
tam warunkami udziału w Promocji.
[Nagrody]

1.

Nagrodami ufundowanymi przez Organizatora w Promocji jest: 1200 (słownie: tysiąc
dwieście) toreb na ramię wielokrotnego użytku wykonanych z tkaniny. Torby są
dostępne w trzech różnych wzorach graficznych/modelach po 400 sztuk każdego wzoru.
Wartość rynkowa każdej torby to 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto. Tkanina,
z której torby są wykonane, to drelich 280 g. Wymiary: 38 x 41 cm, dno i boki 10 cm.

2.

Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na jakąkolwiek inną rzecz,
towar lub produkt.

§9

[Wydawanie Nagród Uczestnikom]

1.

Nagrody będą wydawane w dwóch terminach: w dniach 16 i 17 grudnia 2017 roku
w godzinach od 11.00 do 19.00 oraz w dniach 22 i 23 grudnia 2017 roku w godzinach od
13.00 do 21.00.

2.

Nagrody będą wydawane w terminach określonych w ust. 1 powyżej w Punktach Odbioru
Nagród znajdujących się w każdym hipermarkecie Tesco wskazanym w tabeli zawartej
w par. 3 Regulaminu. Punkty Odbioru Nagród są obsługiwane przez hostessy stojące
w okolicach kas.

3.

W celu odebrania Nagrody Uczestnik, który spełnił warunki przewidziane w par. 7
Regulaminu, powinien stawić się w Punkcie Odbioru Nagród oraz okazać hostessie
obsługującej dany Punkt Odbioru Nagród oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego
lub paragonów fiskalnych potwierdzających dokonanie przez Uczestnika zakupu
Produktów zgodnie z par. 7 ust. 1 Regulaminu lub ewentualnie – zakupu produktów
zgodnie z par. 7 ust. 2 Regulaminu.

4.

Każdy okazany hostessie zgodnie z ust. 3 powyżej oryginał paragonu fiskalnego zostanie
opatrzony przez ww. hostessę odpowiednią adnotacją mówiącą o tym, że zakup
Produktu/Produktów zgodnie z par. 7 ust. 1 powyżej, ewentualnie – zakup produktów
zgodnie z par. 7 ust. 2 powyżej, objętych danym paragonem fiskalnym/paragonami
fiskalnymi został nagrodzony Nagrodą i że nie może stanowić podstawy do domagania się
przez Uczestnika z tytułu ww. zakupu Nagrody po raz kolejny.

5.

Nagrody będą wydawane Uczestnikom zgodnie z kolejnością zgłaszania się Uczestników
uprawnionych do otrzymania Nagród do Punktu Odbioru Nagród znajdującego
się w danym hipermarkecie Tesco w okresie wydawania Nagród wskazanym w par. 9 ust.
1.

6.

Uczestnik, który zgłosi się po odbiór Nagrody w danym Punkcie Odbioru Nagród, będzie
uprawniony do wybrania (wskazania) wzoru graficznego/modelu torby, którą pragnie
otrzymać jako Nagrodę, spośród wzorów graficznych/modeli toreb dostępnych
i znajdujących się w danym Punkcie Odbioru Nagród w momencie odbierania przez niego
Nagrody.
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

[Zwolnienie podatkowe]

Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania na zasadach
określonych w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.2016.2032, tj. z dnia 15.12.2016).
§ 11

[Postępowanie reklamacyjne]

1.

Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać za pośrednictwem poczty na
adres kontakt@slodkigest.pl lub pisemnie na adres Koordynatora. Zgłoszenie reklamacyjne
powinno zostać opatrzone dopiskiem „Reklamacja – Świąteczny prezent od Cukru
Królewskiego”.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis zdarzeń będących podstawą
zgłoszenia reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi,
w tym w szczególności dane, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres
e-mail Uczestnika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu. Uczestnik powinien przesłać
Koordynatorowi kopię lub skan potwierdzenia dokonania zakupu Produktu zgodnie z par. 7
Regulaminu.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
przez Koordynatora. O decyzji w zakresie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
listem zwykłym lub e-mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika w terminie 7 dni
od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4.

Dane osobowe Uczestników zgłaszających reklamację, obejmujące dane wskazane
w pkt. 2 Regulaminu, będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych
z rozpatrzeniem reklamacji. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Koordynatora w celu realizacji obowiązków wynikających ze
zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestników
zgłaszających reklamację oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże konieczne do rozpatrzenia składanej reklamacji. Uczestnik ma prawo wglądu
w swoje dane oraz możliwość żądania ich poprawienia lub usunięcia poprzez wysłanie
informacji w tej sprawie na adres Koordynatora. Administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Uczestników jest Koordynator. Po zakończeniu procedury
rozpatrywania reklamacji Koordynator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników
zgłaszających reklamację przez okres maksymalnie 60 dni od dnia przesłania ostatniej
odpowiedzi na reklamację. Po upływie tego terminu wskazane dane osobowe zostaną
usunięte.

5.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw,
jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie
z postanowieniami niniejszego par. 11 Uczestnik może skorzystać z praw
przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc
stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.
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