REGULAMIN PROMOCJI PT. „KUFEL OD BRACKIE”
W HURTOWNIACH EUROCASH CASH&CARRY
(dalej jako: „Regulamin”)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Organizatorem promocji pt. „Kufel od Brackie” (dalej jako: „Promocja”) jest Beata Zbańska,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Zbańska Brand Space z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Langiewicza 17/2, 61-502 Poznań, NIP 7831484010, REGON 301579850 (dalej
jako: „Organizator”).

1.2

Promocja trwać będzie w dniach od 23.10.2017 r. do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów
GRATISÓW przewidzianych w Promocji (dalej jako: „Okres trwania Promocji”) i realizowana
będzie w hurtowniach „EUROCASH Cash&Carry” prowadzonych przez Grupę Eurocash S.A. na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej
jako: „Hurtownie”).

1.3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Okresu trwania Promocji.

1.4

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 k.c.

1.5

Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne. Jednak
brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Promocji.

1.6

Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

1.7

Uczestnik przystępując do udziału w Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZASADY JEJ PRZEPROWADZANIA

2.1

Promocja – prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter akcji premiującej zakupy
piwa Brackie Pils 0,5l w butelce w Hurtowniach (dalej jako: „Produkty promocyjne”).

2.2

Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
niezależnie od jej formy prawnej, będących zarejestrowanymi klientami Hurtowni, na dzień
rozpoczęcia Promocji (tzn. zarejestrowanymi w systemie informatycznym Eurocash S.A.
służącym do rejestrowania zakupów w Hurtowniach, dalej jako: „System informatyczny
Eurocash S.A.”), które dokonały zakupu Produktów promocyjnych, w okresie trwania Promocji,
w celu ich dalszej odsprzedaży detalicznej (dalej jako: „Uczestnicy”), posiadający ważne
zezwolenie na sprzedaż alkoholu objętego Promocją.

2.3

Promocja nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c., tzn. nie będą w niej
uwzględniane zakupy Produktów niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową (tj. stwierdzone paragonem fiskalnym).

2.4

W Promocji nie mogą brać udziału:
2.4.1

członkowie organów spółek należących Grupy Eurocash S.A. (rada nadzorcza, zarząd)

2.4.2

Organizator;

2.4.3

pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) ww. spółek i Organizatora,
oraz ajenci prowadzący hurtownie Eurocash S.A.;

2.4.4

członkowie najbliższej rodziny ww. osób; przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa,
rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
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2.4.5

podmioty prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej,
zarejestrowane w systemie informatycznym Eurocash S.A., dokonujące zakupu w
okresie trwania Promocji w celu ich dalszej odsprzedaży hurtowej.

2.5

W ramach Promocji, Uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania w Hurtowni Eurocash
Cash&Carry, w której dokonali zakupu Produktów Promocyjnych, GRATISU w postaci kufla do
piwa (dalej jako: „GRATIS”), o wartości jednostkowej: 5,70 zł (słownie: pięć złotych
siedemdziesiąt groszy). Łączna pula GRATISÓW w Promocji obejmuje 1590 sztuk kufli.

2.6

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania GRATISU na osoby trzecie.

2.7

Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości GRATISU
ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, czy jakichkolwiek innych nagród rzeczowych.

2.8

Jeden Uczestnik może wziąć wielokrotnie udział w Promocji.

2.9

Aby otrzymać GRATIS, Uczestnik musi dokonać jednorazowego zakupu na fakturę VAT co
najmniej 20 szt. Produktów promocyjnych (1 skrzynka).

2.10 W Promocji mogą zostać uwzględnione jedynie zakupy Produktów promocyjnych, za które
została uiszczona pełna i terminowa płatność wynikająca z wystawionej faktury VAT,
zweryfikowana przez Kierownika Hurtowni Eurocash.
2.11 GRATISY zostaną przekazane Uczestnikom przez upoważnionego pracownika Hurtowni Eurocash
Cash&Carry, w której Uczestnik dokonał zakupu Produktów promocyjnych, najpóźniej w
terminie do 5 dni roboczych od dokonania zakupów, na podstawie faktury VAT potwierdzającej
dokonanie zakupów pProduktów promocyjnych.
2.12

Po wydaniu GRATISU, Organizator nie ponosi za niego odpowiedzialności w przypadku jego
zgubienia lub kradzieży.

2.13 Dla każdego laureata będącego podatnikiem PIT (np. osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą), lub będącego podatnikiem CIT (np. spółka kapitałowa) GRATIS stanowi przychód
z prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik zobowiązany jest samodzielnie rozliczyć i
opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego zasadami
opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
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ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w czasie trwania Promocji i po jej
zakończeniu, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prawo
do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

3.2

Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Organizatora
lub wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Reklamacja – Gratis od
Brackie”. Reklamacja powinna zawierać: nazwę firmy, imię, nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentacji, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

3.4

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza praw Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.5

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym,
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Niezależnie od powyższego, Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1

Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb
niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.

4.2

Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z przeprowadzeniem Promocji jest
Eurocash Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki. Każdy
Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
i żądania ich usunięcia. Podanie danych przez osoby fizycznej ma charakter dobrowolny,
jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania nagrody.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną
na adres: Beata Zbańska Brand Space, ul. Langiewicza 17/2; 61-502 Poznań. Regulamin dostępny
będzie również w Hurtowniach oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.hurtownie.eurocash.pl/akcje-i-konkursy.html. Regulamin będzie dostępny również
w biurze Organizatora: Beata Zbańska Brand Space, ul. Langiewicza 17/2; 61-502 Poznań.

5.2

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej
trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu
poprzez
zamieszczenie
informacji
na
stronie
internetowej
pod
adresem
http://www.hurtownie.eurocash.pl/akcje-i-konkursy.html.

5.3

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń
na piśmie bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
możliwości uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego
Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do GRATISU.

5.4

Organizator ma prawo w każdym momencie okresu trwania Promocji odmówić Uczestnikowi
przyznania GRATISU, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania
sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego
dokonanie naruszeń.

5.5

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji będzie sprawować komisja powołana
przez Organizatora Promocji.

5.6

Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 z późn. zm.).

5.7

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

5.8

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.

Organizator
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji
„Kufel od Brackie”

Lista Hurtowni biorących udział w Promocji „Kufel od Brackie”
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH
EUROCASH

C336
C337
C345
C360
C275
C342
C235
C223
C333
C254
C228
C383
C334

Cieszyn
Żywiec
Bielsko-Biała
Jastrzębie Zdrój
Jelenia Góra
Wodzisław Śląski
Żory
Wałbrzych
Racibórz
Częstochowa
Sosnowiec
Będzin
Zawiercie

ul. Ustrońska 20
ul. Stolarska 4
ul. Gen.Maczka 9
ul. Świerczewskiego 1A
ul. Krakowska 28C
ul. Marklowicka 17
ul. Północna 5
ul. Wrocławska 130
ul. Komunalna 1
ul. Równoległa 254
ul. Cmentarna 2
ul. Paryska 2
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 111
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