
REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ  

 DLA KLIENTÓW Selgros Cash & Carry 

 

1. Organizatorem Promocji Walentynkowej jest spółka Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Wolbromskiej 38, 03-680 Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, wysokość 

kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, NIP 118-16-62-282 (dalej: „Organizator”) 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hal sprzedaży Selgros Cash & Carry, 

których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1.  

3. Promocja trwa od 08.02.2018 r. do 21.02.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród. 

4. Nagrodą w promocji jest bon towarowy Selgros o wartości 20 zł brutto, zwany w dalszej 

części regulaminu BONEM.  

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Hal Selgros Cash & Carry. Poprzez 

określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na 

terenie Hal Selgros Cash & Carry na cele związane z prowadzoną działalnością, nie 

będący konsumentem.  

6. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia) spółki Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (tj. sklepów „Selgros Cash&Carry”) 

, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodziców małżonków, dzieci małżonków, a także osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

7. Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu objęte są, produkty następujących marek: 

Gillette, Blend-a-med, Oral B, Old Spice, Head & Shoulders, Pantene, Always, 

Naturella; Discreet; Tampax (dalej: „Produkty”, "Produkty promocyjne") 

 

8. W celu wzięcia udziału w Promocji Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:  

a) w okresie 08-21.02.2018 r. dokonać zakupu udokumentowanego 1 (jednym) 

dowodem zakupu produktów objętych promocją o łącznej wartości przynajmniej 

120 PLN netto w halach Selgros Cash & Carry wymienionych w Załączniku nr 1  

b) zarejestrować zakup na podstawie oryginału dowodu zakupu w Dziale Obsługi 

Klienta danej Hali Selgros, gdzie dokonano zakupu 

9. Zakup produktów za wielokrotność kwoty 120 zł netto będzie premiowany odpowiednią 

ilością BONÓW, z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość bonów przysługujących Klientowi 

na zakupy dokonane jednego dnia wynosi 3 ( trzy) oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt 

14.. 

10. Klient może odebrać należne BONY za zakupy Produktów tylko w dniu ich dokonania w 

Dziale Obsługi Klienta Hali Selgros Cash & Carry, w godzinach jej otwarcia. Nie ma 

możliwości odbioru BONÓW po zakończeniu promocji. 



11. Odebranie BONU jest możliwe jedynie w tej hali Selgros Cash & Carry, w której zostały 

dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem. BON zostanie 

wydany pod warunkiem, że faktura oraz karta klienta wskazywać będą na tego samego 

Klienta hali Selgros Cash & Carry. 

12. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że 

każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie.  

13. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych halach Selgros Cash & Carry 

nie mogą być sumowane.  

14. Ilość BONÓW przeznaczonych na akcję jest ograniczona. Łącznie przygotowano 1200 ( 

jeden tysiąc dwieście) sztuk BONÓW, ich podział na poszczególne Hale zawiera Załącznik 

nr 1.  

15. BONY towarowe Selgros są ważne do dnia 30.06.2018 r.  

16. BONY nie podlegają wymianie na gotówkę .  

17. BONY uzyskane przez Klientów hali Selgros Cash & Carry w Promocji stanowią ich 

przychód podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez Klienta w rozumieniu i zgodnie z 

ustawami: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych lub/i ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

18. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja powołana przez Organizatora promocji. 

19. Reklamacje: 
a. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być 

składane przez Uczestników promocji w formie pisemnej na adres Organizatora w 
terminie do 14.03.2018 r.  

b. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: „Reklamacja – Promocja 
Walentynkowa Selgros”, imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby wnoszącej 
reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, datę i podpis 
reklamującego. 

c. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 
14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

d. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
pisemnej listem poleconym. 

20. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji 

wszystkim jej potencjalnym uczestnikom, w każdej z Hal Selgros Cash & Carry w Dziale 

Obsługi Klienta oraz na www.selgros.pl i w siedzibie Organizatora.  

21. Transgourmet 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.  

Załącznik nr 1 Lista hal Selgros Cash & Carry biorących udział w promocji oraz podział bonów 

 

Hala Liczba bonów 

110 Poznań; ul. Zamenhofa 133; 61-131 Poznań; 106 

111 Warszawa; ul. Przylesie 3; 03-153 Warszawa; 90 



112 Wrocław; ul. Wrocławska 4C; 55-095 Długołęka; 93 

113 Szczecin; ul. Walecznych 66; 70-774 Szczecin; 75 

114 Łódź; ul. Rokicińska 190; 92-412 Łódź; 48 

115 Warszawa III; ul. Marsa 52 

116 Warszawa II; ul. Połczyńska 103; 01-303 Warszawa; 55 

117 Katowice; ul. Lwowska 32; 40-389 Katowice 57 

118 Gliwice; ul. Toszecka 11; 44-102 Gliwice; 33 

120 Radom; ul. Czarnieckiego 112; 26-617 Radom 59 

122 Kraków; ul. Nowohucka 52; 31-580 Kraków 106 

123 Gdańsk; ul. Wodnika 79; 80-299 Gdańsk; 85 

124 Bytom; ul. Chorzowska 88; 41-910 Bytom 43 

125 Białystok; ul. Produkcyjna 99; 15-680 Białystok 80 

126 Łódź II; ul. 3 maja 4; 93-408 Łódź 47 

127 Wrocław II; ul. Krakowska 71; 50-426 Wrocław; 57 

128 Selgros / Lublin / Jana Pawła II 59 34 

121 Warszawa-Piaseczno, ul. Puławska 58, Mysiadło, 05-500 Piaseczno 80 

Suma 1200 

 

 


