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REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ: 

„Szklanki do Fuzetea” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedaż Premiowa będzie prowadzona pod nazwą „Szklanki do Fuzetea”. 

2. Organizatorem Promocji jest Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-236) przy 
ulicy Annopol 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, kapitał zakładowy 
500 292 600,00 PLN. („Organizator”).  Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie na terenie całej Polski. 

3. Promocja trwa od 02.07.2018 roku do 15.07.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. 

4. Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie w hurtowniach Eurocash Cash&Carry na terenie Polski – pełna 
lista hurtowni dostępna jest na stronie www.hurtownie.eurocash.pl 

5. Sprzedaż Premiowa przeznaczona jest dla Klientów Eurocash Cash&Carry. („Uczestnik”). 

6. Sprzedażą Premiową będą zgrzewki napojów herbacianych Fuzetea 0,5l wszystkie smaki, dostępnych w 
sprzedaży w hurtowniach Eurocash Cash&Carry („Produkty”)  

7. Zakup towarów objętych Sprzedażą Premiową przed lub po okresie trwania promocji nie uprawnia do 
wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej „Szklanki do Fuzetea” jest: 

a. Zakup w terminie od 02.07.2018 roku do 15.07.2018 roku w wyznaczonych hurtowniach 
Eurocash Cash&Carry, minimum dwóch (2) dowolnych zgrzewek napojów herbacianych Fuzetea 
0,5l. 

2. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, 

b. dokona zakupu niewłaściwych produktów, 

c. dokona zakupu produktów przed lub po terminie promocji. 

§3 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodą w Promocji jest zestaw czterech (4) unikalnych szklanek Fuzetea o wartości 20 zł za komplet.  

2. Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty objęte promocją zgodnie z §2 
niniejszego regulaminu. 

3. Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 5 125 Zestawów. Nagrody wydawane będą od 
02.07.2018 roku do 15.07.2018 roku lub do wyczerpania zapasów. 

4. Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 15.07.2018 roku nie będzie możliwy. 

5. Nagrody można odbierać u Kierownika Hurtowni. 

6. Uczestnicy - osoby fizyczne będące przedsiębiorcami - w związku z faktem prowadzenia działalności 
gospodarczej - zobowiązani są do doliczenia wartości otrzymanych nagród do przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i opodatkowania wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności 
gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania. 

http://www.hurtownie.eurocash.pl/
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§4 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Uczestnicy Sprzedaży Premiowej mają prawo do składania reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje 
przesłane w formie pisemnej na adres: Agencja Reklamowa „Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Gawińskiego 7 z dopiskiem „Szklanki do Fuzetea”. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, 
dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsza sprzedażą premiową będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Sprzedaży 

Premiowej.  

2. Regulamin Sprzedaży Premiowej dostępny jest u kierownika każdej Hurtowni i w siedzibie Organizatora.  

3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszej Sprzedaży Premiowej nie podlegają wymianie 

przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny. 

 
 
 

 


