REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW HURTOWNI
EUROCASH CASH&CARRY

1. Organizatorem Promocji jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy

ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o
kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO:
000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej.

(„Organizator”).
2. Promocja prowadzona będzie w hurtowniach Eurocash Cash&Carry na terenie Polski – pena lista
hurtowni dostępna jest na stronie www.hurtownie.eurocash.pl.
3. Promocja trwa od 26.08.2019 do 08.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów nagród.

4. Promocja przeznaczona jest dla klientów sieci Eurocash Cash&Carry. („Uczestnik”).
5. Produkty firmy Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o. biorące udział w promocji: Kropla Beskidu
niegazowana oraz Kropla Beskidu gazowana o pojemności 1,5l. Produkty są dostępne w aktualnej
sprzedaży w hurtowniach Eurocash Cash&Carry objętej promocją.
6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy hurtowni Eurocash Cash&Carry.
7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej
potencjalnym uczestnikom w każdej z hal w Dziale Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej
www.hurtownie.eurocash.pl.
8.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższego warunku:


zakup minimum 10 zgrzewek 1,5l Kropla Beskidu gazowana lub niegazowana wciągu jednego
dnia w okresie trwania promocji w hurtowniach Eurocash Cash&Carry,



zarejestrowanie zakupu na podstawie oryginału dowodu zakupu u Kierownika Hurtowni w
okresie trwania promocji, w dniu dokonania zakupu, w tej samej hali, w której dokonano zakupu.

9. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki
zawarte w regulaminie.
10. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych hurtowniach Eurocash Cash&Carry nie
mogą być sumowane.
11. Nagrodę otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w Regulaminie.
12. Nagrodą w promocji jest zestaw 60 saszetek Żurawiny 30g o wartości 1,50 zł brutto sztuka.
13. W promocji przewidziano 8333 zestawów Żurawiny na wszystkie Hurtownie Eurocash Cash&Carry.
Załącznik nr 1 do regulaminu określa ilości zestawów Żurawiny w podziale na wszystkie hurtownie.
14. Wydanie nagrody nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. Nagrody będą wydawane przez cały
okres trwania promocji u Kierownika Hurtowni na terenie odpowiedniej hurtowni Eurocash
Cash&Carry biorącej udział w promocji. Odebranie nagrody jest możliwe jedynie w tej hurtowni, w
której zostały dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem.
15. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt.

16. W przypadku, gdy nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą np.
osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej
nagrody.
17. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres: Agencja Reklamowa Fortis, ul. Gawińskiego 7,
01-645 Warszawa z dopiskiem „Promocja Żurawina Eurocash”
18. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w
ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.

