
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW 

TransGourmet Polska Sp. z o.o. 

  

1. Organizatorem promocji jest firma Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Chłodnicza 6 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o nr KRS 0000044920  

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hal C&C SELGROS, których dokładna lista 
stanowi załącznik nr 1. 

3. Promocja trwa od 16.07.2018r.  do 31.08.2018r. lub do wyczerpania puli nagród. 

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, niebędący konsumentem. 

4. Produkty biorące udział w promocji - n/w artykuły firmy Zott Polska Sp. z o.o. dostępne                
w aktualnej sprzedaży w Hali SELGROS objętej promocją: 

A. PRIMO Jogurt Naturalny 180g - nr prod. 49483134 

B. PRIMO Jogurt Naturalny 370g - nr prod. 49485238 

C. ZOTT Kefir Classic                    - nr prod.35328608 

5. W promocji nie mogą brać udziału posiadacze kart pracowniczych Selgros oraz pracownicy 
Organizatora. 

6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej 
potencjalnym uczestnikom w każdej z hal objętych promocją w Dziale Obsługi Klienta. 

7. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

I. Jednorazowy zakup w hali SELGROS objętej promocją pakietu promocyjnego, który 
składa się z 6 katonów:  

 2 kartony PRIMO Jogurt Naturalny 180g,  

 2 kartony PRIMO Jogurt Naturalny 370g, 

 2 kartony ZOTT Kefir Classic 400g 

II. zarejestrowanie zakupu na podstawie oryginału dowodu zakupu w Dziale Obsługi Klienta 
w okresie trwania promocji, w dniu dokonania zakupu, w tej samej hali, w której 

dokonano zakupu. 

8. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić 
warunki zawarte w regulaminie. 

9. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych halach Selgros nie mogą być 
sumowane.  

10. Ilości 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 odpowiedniej nagrody. Ilości                            

z oddzielnych dowodów zakupu dokonanych w różnych dniach nie podlegają sumowaniu. 



11. Nagrodę otrzyma Klient, który spełni warunki zawarte w regulaminie. Ilość nagród jest 
ograniczona do wyczerpania zapasów. 

12.  Nagrodą w promocji  jest kamizelka pikowana Zott wg wzoru z załącznika nr 2 

13. Wydanie nagrody nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. Nagrody będą wydawane 
przez cały okres trwania promocji w Działach Obsługi Klineta na terenie odpowiedniej hali 
Selgros biorącej udział w promocji. Odebranie nagrody jest możliwe jedynie w tej hali,                            
w której zostały dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem.  

14. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą np. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub 
jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył 
obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody. 

15. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: 

 Kierownik Działu Obsługi Klienta odpowiedniej hali Selgros biorącej udział w promocji  

 Regionalny Kierownik Sprzedaży Zott Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za współpracę z 
halą Selgros biorącą udział w promocji  

16. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia promocji pod adres Organizatora: Zott Polska Sp. z o.o. ul. Chłodnicza 6                 
45-315 Opole 

17. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego 
reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Od decyzji przysługuje odwołanie 
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem powszechnym. 

18. TransGourment Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg 
promocji. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, 
przebieg promocji, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie 
pisemnej stosownym aneksem oraz ogłoszenia ich. 



Załącznik nr 1. 

Lista hal C&C Selgros, które  biorą udział w promocji: 

1. 112 Wrocław- Długołęka  55-095 Mirków ul Wrocławska 4c 

2. 113 Szczecin ul. Walecznych 66 

3. 114 Łódź ul. Rokicińska 190 

4. 118 Gliwice ul. Lwowoska 32 

5. 123 Gdańsk ul. Wodnika 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2. 

Wzór nagrody 
 
 

 
 


