
REGULAMIN PROMOCJI 
 

I.  Zasady ogólne 

 

1. Program promocji ma na celu nagrodzenie uczestników, którzy dokonują zakupów towarów 

firmy Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o. – lista produktów stanowi załącznik nr 1  

2. Promocja jest organizowana  od 12.10.2015r do 25.10.2015r. lub do wyczerpania zapasów w 

hurtowniach Eurocash Cash & Carry, przy czym czynności związane z przyznawaniem, 

wydaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się dnia 30.10.2015 

3. Organizatorem niniejszej Promocji jest Ferrero Polska Commercial spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-952, ul. Wiertnicza 126, NIP: 108-001-63-

27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy 

pod numerem KRS: 0000492113. 

4. Zleceniodawcą Promocji jest „Eurocash” S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 

62-052 Komorniki, NIP: 7791906082, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765. 

 

 

II. Osoby uprawnione do uczestniczenia w promocji 

 

1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa 

handlowego, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w Hurtowni 

Eurocash na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób fizycznych prowadzących 

więcej niż jedną działalność gospodarczą (indywidualnie lub też w formie spółki) Ferrero 

zastrzega sobie możliwość sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich 

prowadzonych działalności danej osoby, znajdujących się w bazie danych Eurocash. Ferrero 

zastrzega sobie możliwość, na podstawie kryteriów takich jak: małżeństwo lub też na 

pisemny wniosek Uczestników do sumowania zakupów różnych Uczestników znajdujących 

się w bazie danych Zleceniodawcy. 

2. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka 

prawa handlowego (firmy zarejestrowane na terenie Polski) dokonująca zakupu w Hurtowni  

3. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, 

ani pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i prowadzenie promocji, osoba 

fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument), a w szczególności ajenci 

prowadzący hurtownie Wykonawcy i pracownicy tychże ajentów. Prawo do weryfikacji 

spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

 

 

III. Zasady Promocji 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: dokonanie zakupu promocyjnego produktów 

Kinder wymienionych w załączniku nr 1 w hurtowni Eurocash udokumentowanego fakturą 

VAT w terminie 12.10.2015 do 25.10.2015. 

2. Za każdy jednorazowy zakup za kwotę: 

 a) 100 zł netto Uczestnik otrzymuje Ręcznik w opakowaniu z logo Kinder Niespodzianka 

 b) 300 zł netto Uczestnik otrzymuje Torbę z logo Kinder 

3. Promocja dotyczy produktów firmy Ferrero dostępnych w sprzedaży w Eurocash. 

4. Lista produktów biorących udział w promocji znajduje się w załącznik nr.1 

5. Nagrody są wydawane bezpośrednio po dokonaniu zakupu produktów promocyjnych. 



 

6. Nagrodami są: 

a. Torba z logo „Kinder” w ilości 966 szt 

b. Ręcznik w opakowaniu z logo „Kinder Niespodzianka” w ilości 1440 szt 

7. Nagrody będą wydawane do momentu ich wyczerpania  w Hurtowniach EC Cash&Carry. 

 

 

IV. Warunki końcowe 

 

1. Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o. zastrzega, że informacje o nagrodach, w tym  zdjęcia i 

opisy, prezentowane, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i  nie stanowią oferty w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  

2. Nagrody uzyskane przez Uczestników Programu stanowią ich przychód podlegający 

rozliczeniu i opodatkowaniu przez Uczestnika w rozumieniu i zgodnie z ustawami: ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

3. Ferrero Polska Commercial Sp z o. o. określa wartość szacunkową nagród na : 

a) Torba z logo „Kinder” – 25,00 pln 

b) Ręcznik w opakowaniu z logo „Kinder Niespodzianka” – 9,50 pln 

4. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i 

zaakceptowanie jego warunków. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego regulaminu rozstrzyga właściwy 

rzeczowo sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba Ferrero Polska 

Commercial Sp. z o. o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

 

1) Lista produktów, które są objęte promocją zakupową min 100 pln: 

a. Kinder Surprise T1x72 seria Minionki 

b. Kinder Surprise T1x72 seria My Little Pony 

 

2) Lista produktów, które są objęte promocją zakupową min 300 pln: 

a) Kinder Chocolate T4 (50g) 

b) Kinder Chocolate T8 (100g) 

c) Kinder Country T1 (23,5g) 

d) Kinder Delice Cacao T1 (42g)  

e) Kinder Delice Cocco T1 (42g)  

f) Kinder Schoko-Bons T125 (125g) 

g) Kinder Chocolate Maxi T1 (21g) 

h) Kinder Chocolate Maxi T6 (126g) 

i) Kinder Bueno T2 (43g) 

j) Kinder Bueno Dark T2 (43g) 

 


