
REGULAMIN PROMOCJI 

BOMBKA OD COCA-COLA W SELGROS 

  

1. Organizatorem promocji jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-
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”). 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci 
Selgros należących do Transgourmet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

3. Promocja trwa od 5.12.2017 do 18.12.2017 r. lub do wyczerpania nagród. 

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Selgros. Poprzez określenie „Klient” 
rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal Selgros na cele 
związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie 
Klientów CFM prowadzonej przez Selgros jak i posiadaczy kart jednodniowych. 

5. Promocją objęte są następujące produkty Organizatora: wszystkie produkty Coca-Cola o 
pojemności 1 l pakowane po 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym  (Coca-Cola Original, Coca-
Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta 
Malinna, Sprite, Kinley). Produkty są dostępne w aktualnej sprzedaży w hali Selgros objętej 
promocją. 

6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Selgros oraz Organizatora. 

7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej 
potencjalnym uczestnikom w każdej z hal w Dziale Obsługi Klienta oraz w siedzibie 
Organizatora. 

8. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższego warunku: 

 zakup minimum 3 zgrzewki dowolnego produktu objętego promocją  (Coca-Cola Original, 
Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta Orange, Fanta 
Shokata, Fanta Malinna, Sprite, Kinley o pojemności 1l) w ciągu jednego dnia w okresie 
trwania promocji w halach Selgros, 

 zarejestrowanie zakupu na podstawie oryginału dowodu zakupu w Dziale Obsługi Klienta 
w hali Selgros 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 halach Selgros nie mogą być 
sumowane. 

11. Wartości z oddzielnych zakupów produktów biorących udział w promocji, w ramach tego 
samego numeru karty Klienta Selgros i dokonanych w tym samym dniu mogą ulec 
zsumowaniu, co upoważnia Klienta do otrzymania odpowiedniego gratisu. Wartości z 
oddzielnych dowodów zakupu dokonanych w różnych dniach nie podlegają sumowaniu. 

12. Gratis otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w regulaminie. 

Gratisem w promocji jest zestaw 12 bombek o łącznej wartości rynkowej 24 zł brutto. Liczba 
przewidzianych gratisów: 39 984 szt. 



13. Wydanie gratisu nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. Gratisy będą wydawane przez 
cały okres trwania promocji w Dziale Obsługi Klienta na terenie odpowiedniej hali Selgros 
biorącej udział w promocji lub do ich wyczerpania. Odebranie gratisu jest możliwe jedynie w 
tej hali, w której zostały dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym 
regulaminem.  

14. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt. 

15. W związku z tym, iż gratis 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. 

15. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie w formie 
pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres: Coca-Cola HBC 
Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa z dopiskiem „Bombki od Coca-Cola  w 
SELGROS” 

16. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego 
reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

17. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu i akcji promocyjnej rozpatrywane będą 
przez właściwy sąd powszechny.  

18. Transgourmet nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg promocji. Organizator 
promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji oraz 
ewentualne reklamacje. 

 


