REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„TEFAL linia ILLICO oraz Szybkowar Neo SET”.
§1
Definicje
Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
1.

Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „TEFAL linia ILLICO oraz Szybkowar Neo
SET”, prowadzona w Halach Selgros Cash & Carry w okresie od 22.11.2016 roku do 14.02.2017
roku lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu
Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym
Regulaminie.

2.

Organizator – Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000045597, numer identyfikacji podatkowej NIP 781-10-11-998, o kapitale zakładowym w
wysokości 310 000 000 złotych.

3.

Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki TEFAL wymienionych w Załączniku nr 2, który
Uczestnik może nabyć w Sklepach po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w
niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny
z rabatem określa Załącznik nr 2.

4.

Produkty – produkty dostępne w Halach Selgros Cash & Carry

5.

Katalog kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 3,
na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy Produktów
w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Naklejki – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo TEFAL– wzór Naklejek zawiera Załącznik
nr 3.
6. Sklepy – Selgros, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin
dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punktach Obsługi Klienta w każdym ze
Sklepów oraz na stronie internetowej www.selgros.pl

8. Uczestnik to:
a) Klient Hali Selgros Cash & Carry, z aktywną kartą Klienta Selgros Cash & Carry ,
b) każda osoba / firma, która zarejestruje się w okresie trwania akcji promocyjnej jako
Klient Selgros Cash & Carry, który/a weźmie udział w Akcji Promocyjnej.
§2
Postanowienia ogólne
1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Halach Selgros
Cash & Carry.
2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach
umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Halach Selgros Cash & Carry oraz na
stronie internetowej www.selgros.pl.
3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Hal Selgros Cash & Carry, z aktywną kartą
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Klienta Selgros Cash & Carry.

4.

Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem po zebraniu
w Katalogu kolekcjonera Naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 2.

5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 22.11.2016 roku do 14.02.2017 roku lub do
wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od dnia 22 listopada 2016 roku do dnia 14
lutego 2017 roku. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od dnia 22 listopada 2016
roku do dnia 28 lutego 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.
6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym
Regulaminie.
§3
Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
1. W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednej z Hal Selgros
Cash & Carry Katalog kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.
2. Katalogi kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w
Sklepach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej.
3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Katalog kolekcjonera. Katalog kolekcjonera jest
dokumentem na okaziciela.
4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Katalogu kolekcjonera nie podlegają
zsumowaniu.
5. Za każde 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej
transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury) w okresie trwania Akcji
Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu
Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego / faktury w celu otrzymania Naklejek.
6. Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać
maksymalnie 100 Naklejek.
7. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym / fakturą. Późniejsze wydanie
Naklejek na podstawie paragonu / faktury nie jest możliwe.
9. Zebrane Naklejki należy nakleić na Katalog kolekcjonera.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu
kolekcjonera lub Naklejek.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej,
krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość
Naklejek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 2 po zebraniu na Katalogu kolekcjonera
mniejszej liczby Naklejek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą
informowani w sposób określony w § 2 ust. 2.

§4
Zasady zakupu Produktów Promocyjnych
1.

Produkty Promocyjne będą dostępne we wszystkich Sklepach i będą eksponowane w specjalnie
oznaczonych miejscach.

2.

Zebranie

Naklejek

w

części

Katalogu

kolekcjonera

dotyczącej

danego

Artykułu
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Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej
Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 2.

sztuki

takiego

Artykułu

3.

Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdej Hali Selgros Cash & Carry w
terminie od dnia 22 listopada 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku lub do wyczerpania
zapasów.

4.

W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić
kasjerowi Katalog kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej
danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Katalogu
kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako
wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.

5.

W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów
Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 2, tj. bez rabatu.

6.

Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli:
a) Naklejki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia,
przerobienia lub skopiowania,
b) Katalog kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny,
c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

§5
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w
zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie
jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po
upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się
datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:
Transgourmet Polska Sp. z o.o.
Ul. Zamenhofa 133
61-131 Poznań
Z dopiskiem; „TEFAL linia ILLICO oraz Szybkowar Neo SET”.
3. Reklamacja musi zawierać dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko / nazwę firmy,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego
oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję powołana przez Organizatora wynosi nie więcej niż
14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez
Komisję, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Komisja
poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin
rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych
nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje rozstrzygnięcie Komisji, może kwestionować je na
drodze postepowania sądowego.
§6
Postanowienie końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w
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treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem,
poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na stronie www.selgros.pl.
Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu
zmienionego Regulaminu.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w poszczególnych lub we
wszystkich Sklepach, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem
powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez
ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie lub Sklepach oraz na
stronie internetowej www.selgros.pl. Zakończenie Akcji Promocyjnej prze Organizatora nie
narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku
zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu
ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów
Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.

3.

Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.

Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.

5.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista hal objętych akcją
Market w Poznaniu nr 110
ul. Zamenhofa 133
61-131 Poznań
Market w Warszawie nr 111
ul. Przylesie 3
03-153 Warszawa
Market we Wrocławiu nr 112
ul. Wrocławska 4c
55-095 Mirków k. Wrocławia
Market w Szczecinie nr 113
ul. Walecznych 64
70-774 Szczecin
Market w Łodzi nr 114
ul. Rokicińska 190/214
92-412 Łódź
Market w Warszawie nr 115
ul. Marsa 56C
04-242 Warszawa
Market w Warszawie II nr 116
ul. Połczyńska 103
01-303 Warszawa
Market w Katowicach nr 117
ul. Lwowska 32
40-389 Katowice
Market w Gliwicach nr 118
ul. Toszecka 11
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44-102 Gliwice
Market w Radomiu nr 120
ul. Czarnieckiego 112 /116
26-617 Radom

Market w Krakowie nr 122
ul. Nowohucka 52
31 580 Kraków
Market w Gdańsku nr 123
ul. Wodnika 79
80-299 GDAŃSK
Market w Bytomiu nr 124
ul. Chorzowska 88
41-910 Bytom
Market w Białymstoku nr 125
ul. Produkcyjna 99
15-680 Białystok
Market w Łodzi nr 126
ul. 3 maja 4
93-408 Łódź
Market we Wrocławiu nr 127
ul. Krakowska 71 -105
50-426 Wrocław
Market w Lublinie nr 128
ul. Jana Pawła II 59
20-535 Lublin

Załącznik nr 2 – Lista Produktów Promocyjnych wraz z cenami regularnymi, i cenami po
rabacie;

Produkt

Referencja

Patelnia ILLICO 24cm
Patelnia ILLICO 26cm
Patelnia ILLICO 28cm
Patelnia ILLICO 30cm
Patelnia ILLICO WOK 28cm
Rondel ILLICO 18cm
Garnek ILLICO 20cm
Garnek ILLICO 24cm
Garnek ILLICO 22cm wysoki
Szybkowar NEO SET 4L+6L

G7010414
G7010514
G7010614
G7010774
G7011914
G7022374
G7024414
G7024674
G7026114
P2544331

Cena netto
bez naklejek

Cena netto z
naklejkami

Ilość naklejek
potrzebna do rabatu

103,90
119,90
129,90
137,90
119,90
119,90
119,90
149,90
159,90
419,00

51,90
59,90
64,90
68,90
59,90
59,90
59,90
74,90
79,90
209,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
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Załącznik nr 3 – wzór Katalogu kolekcjonera oraz Naklejki.
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