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REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ: 

„Zeszyty na start ze Sprite i Fanta” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedaż Premiowa będzie prowadzona pod nazwą „Zeszyty na start ze Sprite i Fanta”. 

2. Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 
0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).  Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie na terenie całej Polski. 

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.  z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26, 00-609, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 23941, NIP 526-020-96-79, Kapitał zakładowy 18 629 500 PLN 

4. Promocja trwa od 11.09.2017 roku do 24.09.2017 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. 

5. Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie w hurtowniach Eurocash Cash&Carry na terenie Polski – pena lista sklepów dostępna 
jest na stronie www.hurtownie.eurocash.pl 

6. Sprzedażą Premiową będą zgrzewki produktów Fanta wszystkie smaki i Sprite o pojemności 1l. 

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 „Powrót do szkoły ze Sprite i Fanta” jest: 

a. Zakup w terminie od 11.09.2017 roku do 24.09.2017 roku w wyznaczonych hurtowniach Eurocash Cash&Carry, 

promocyjnych minimum dwóch (2) zgrzewek napoju Fanta o dowolnym smaku i Sprite o pojemności 1l. 

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 komplet 12 zeszytów z dedykowaną okładką. 

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

3. Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 5 793 kompletów. Nagrody wydawane będą od 11.09.2017 roku do 
24.09.2017 roku lub do wyczerpania zapasów w hurtowni Eurocash Cash & Carry, w której dokonano zakupu premiowego. 

4. Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 24.09.2017 roku nie będzie możliwy. 

5. Nagrody można odbierać u Kierownika Hurtowni. 

6. Łączna wartość kompletów to 69 516 zł brutto. 

§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 „Powrót 
do szkoły ze Sprite i Fanta”. 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 
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1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Sprzedaży Premiowej.  

2. Regulamin Sprzedaży Premiowej dostępny jest na stronie, www.promocje.fortis.pl i w siedzibie Organizatora.  

3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszej Sprzedaży Premiowej nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne 

nagrody ani ekwiwalent pieniężny. 

 
 

http://www.promocje.fortis.pl/

