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Regulamin akcji „Stare na nowe” 

1. Organizatorem akcji „Stare na nowe” zwaną dalej Akcją, jest Transgourmet Polska  

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000045597, 

NIP 781-10-11-998, wysokość kapitału zakładowego : 310.000.000,00 PLN 

2. Czas trwania akcji od 13.06.2017 do 26.06.2017 lub do wyczerpania zapasów towaru 

objętego akcją (w chwili wyczerpania zapasu patelni w danym markecie Selgros akcja 

uznawana jest za zakończoną w danym markecie). 

3. Akcja dotyczy wszystkich hal Selgros (lista hal stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). W akcji mogą wziąć udział osoby posiadające imienną aktualną kartę 

Selgros. 

4. Akcja dotyczy wyłącznie patelni Tefal z linii Delicja Pro w rozmiarach; 

 21 cm - numer Selgros 40273021 

 24 cm – numer Selgros 40355612 

 28 cm - numer Selgros 40566309 

 28 cm WOK – numer Selgros 40648081 

5. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest;  

 Przekazanie starej patelni, w dowolnym rozmiarze i dowolnej marki do Działu 

Gwarancji/Reklamacji danej hali Selgros w terminie trwania akcji, czyli od 13.06.2017 

do 26.06.2017.  

 Odebranie kuponu rabatowego uprawniającego do zakupu z 50 % rabatem patelni 

Tefal linii Delicja Pro w Dziale Gwarancji/Reklamacji zwanej dalej Kuponem. 

 Zakup patelni z linii Delicja Pro w okresie trwania akcji. 

 Realizacja rabatu następuje przy KASIE po przedstawieniu KUPONU RABATOWEGO.  

Klient celem otrzymania 50% rabatu, jest zobowiązany do okazania KUPONU 

RABATOWEGO przy kasie; kasjerka wprowadza numer Selgros właściwy dla rozmiaru 

zakupionej patelni z 50% rabatem zgodnie z KUPONEM RABATOWYM. KUPON 

RABATOWY zostaje  dołączony do kopii faktury w kasie 

6. KUPON RABATOWY może być wykorzystany tylko jeden raz. Kupon nie może być 

wykorzystany przy zakupie żadnego innego produktu niż wskazane na nim patelnie 

Tefal z linii Delicja Pro z zastrzeżeniem pkt. 10. 

7. Jeden KUPON RABATOWY upoważnia do otrzymania rabatu, w wysokości 50% od ceny 

jednej patelni z linii Delicja Pro. 

8. Kupony nie podlegają łączeniu – przy zakupie 1 patelni możliwe jest wykorzystanie tylko 

jednego kuponu. 

9. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

10. W przypadku dokonania zwrotu towaru, za nabycie którego Klient otrzymał rabat 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Klient otrzyma zwrot ceny za towar, 
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którą zapłacił, zgodnie z rachunkiem, tj. pomniejszoną o 50% rabat. Jeżeli zwrot nastąpi 

w czasie trwania akcji klient może wykorzystać ponownie kupon na zakup patelni Tefal z 

linii Delicja Pro objętych akcją. 

11. Kupon ważny jest tylko i wyłącznie w trakcie trwania akcji. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niewykorzystanie przez klienta kuponu, w tym także w przypadku 

zwrotu towaru zgodnie z pkt. 10, a klientowi w takim przypadku nie przysługują żadne 

roszczenia względem Organizatora. Przed przekazaniem starej patelni klient 

zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  

12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem akcji 

będą rozstrzygane przez Organizatora za pośrednictwem Komisji, w składzie; 

Dyrektor Hali, Kierownik Działu DOK ,Kierownik Hali-odpowiednego marketu Selgros 

Cash & Carry, powołaną przez Organizatora.  

 

Reklamacje w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem akcji mogą być zgłaszane  

w terminie 14 dni od zakończenia akcji osobiście lub listowanie na adres Organizatora - 

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 

Poznań z dopiskiem: Reklamacja – Akcja „Stare na nowe”. Zgłoszenie Reklamacji 

powinno zawierać dokładne dane Reklamującego a także wskazanie opisu reklamacji 

wraz z uzasadnieniem. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 

dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Decyzję Komisji w przedmiocie 

reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Osoba składająca reklamację 

zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w 

reklamacji. 

13. Regulamin akcji jest dostępny przez cały okres trwania akcji dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz w Działach Obsługi Klienta. 

14. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia akcji.  

15. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z akcją będą 

rozstrzygane  przed właściwym rzeczowo i miejscowo sądem powszechnym. 

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz hal Selgros objętych akcją „Stare na nowe”. 

2. Wzór kuponu  upoważniającego do otrzymania rabatu w wysokości  50% od ceny 

zakupu patelni Tefal  z linii Delicja Pro 
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Załącznik 1 do regulaminu akcji „Stare na nowe” – wykaz hal objętych promocją 

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 56 C  

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  

44-102 Gliwice  

Market w Radomiu nr 120  

ul. Czarnieckiego 112 /116  

26-617 Radom  
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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  
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Załącznik 2 do regulaminu akcji „Stare na nowe” – wzór kuponu rabatowego 

 

 


