
REGULAMIN PROMOCJI 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kup produkty ARTETA jednorazowo za co najmniej 
100 zł, a otrzymasz gratis w postaci kompletu sztućców”  – dalej zwaną „Promocją” jest 
Arteta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cyprysowej 23 B wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000420382REGON: 
146088504, NIP: 5252530102 zwana dalej Organizatorem.  

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wszystkich 
hurtowni Eurocash S.A. znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

3. Promocja trwa od 23.05 do 27.06  2016 roku. 
4. Uczestnikiem Promocji, 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. W 
przypadku osób fizycznych prowadzących więcej niż jedną działalność gospodarczą 
(indywidualnie lub też w formie spółki) Organizator zastrzega sobie możliwość 
sumowania zakupów dokonanych w ramach wszystkich prowadzonych działalności 
Uczestnika, znajdujących się w bazie danych Eurocash. 

5. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny. 
6. Promocją objęte są produkty, których szczegółowa lista produktów znajduje się w 

Załączniku nr 1. 
7. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie 

internetowej www.hurtownie.eurocash.pl  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania 

Promocji oraz skrócenia Promocji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia 
nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O 
zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie  www.hurtownie.eurocash.pl 
Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania wyżej wymienionej stronie . 

9. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: - dokonanie przez Klienta w okresie trwania 
Promocji jednorazowego zakupu, w jednym ze sklepów Eurocash S.A. o których mowa w 
pkt. 2 niniejszego Regulaminu, produktów określonych w Załączniku nr 1 za minimum 
100 zł. Po spełnieniu powyższego warunku Klientowi przysługuje prawo do otrzymania 
za darmo kompletu sztućców (widelec + nóż). Gratis dostępny będzie u Kierownika 
sklepu w którym dokonano zakupu.   

10. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi 
spełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie.  

11. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.  
12. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji 

oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.  
13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania 
Promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla 
pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej 
placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 
dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji 
przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, 
czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia 



odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w 
wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały 
uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem 
powszechnym.  

14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 


