
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Z kołdrą White Flower poduszka z rabatem 50 %” 

§ 1 
Definicje 

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące 
znaczenie: 

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Z kołdrą White Flower poduszka 
z rabatem 50%” prowadzona w Halach Selgros Cash & Carry w okresie od 07.11.2019 r. do 
20.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną, 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 (61-131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597 o 

kapitale zakładowym w wysokości 310.000.000,00 zł REGON: 630375413, NIP: 
7811011998 

3. Produkt Promocyjny – produkowana przez PIÓREX S.A. poduszka o wymiarach 70x80 
z serii White Flower, dostępna w Halach Selgros Cash & Carry, którą Uczestnik może nabyć 
w Halach po cenie z rabatem 50%, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

4. Hale – hale sieci „Selgros Cash & Carry”, których lista stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

5. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. 

Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Punktach Obsługi 
Klienta w każdej z Hal oraz na stronie internetowej www.selgros.pl. 

6. Uczestnik to: 

a) Klient Hali Selgros Cash & Carry, z aktywną kartą Klienta Selgros Cash & Carry , 
b) każda osoba albo firma, która zarejestruje się w okresie trwania akcji promocyjnej 

jako Klient Selgros Cash & Carry i weźmie udział w Akcji Promocyjnej. 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Halach Selgros 

Cash & Carry w godzinach ich otwarcia. 
2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. 

3. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej wielokrotnie 
w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia 
warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. 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. 

5. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Hal Selgros Cash & Carry posiadających 

aktywną kartę Klienta Selgros Cash & Carry. 
6. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 07.11.2019 r. do 20.11.2019 

r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.  

§ 3 
Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

http://www.selgros.pl/
http://www.selgros.pl/
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1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien w jednej z Hal 

Selgros Cash & Carry dokonać zakupu produkowanej przez PIÓREX S.A. kołdry 
puchowej o wymiarach 155x200 z serii White Flower. 

2. Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupu kołdry, o której 
mowa w ustępie poprzedzającym, otrzyma prawo do zakupu w okresie 
promocyjnym Produktu Promocyjnego (jednej poduszki o wymiarach 70 x 80 cm z 
serii White Flower) z rabatem 50%, po okazaniu dowodu zakupu kołdry 

(paragonu lub faktury). W przypadku jednoczesnego zakupu kołdry i poduszki, 
okazanie paragonu/faktury nie jest konieczne. 

3. Liczba zakupionych przez jednego Uczestnika zestawów, w skład których wchodzi: 

― jedna wyprodukowana przez PIÓREX S.A.  kołdra puchowa o wymiarach 155x200 
z serii White Flower, 

― jedna wyprodukowana przez PIÓREX S.A.  poduszka o wymiarach 70x80 z serii White 
Flower z rabatem 50% 

jest nieograniczona. 

4. Organizator podkreśla, że w ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik kupując jedną kołdrę 
puchową o wymiarach 155x200 z serii White Flower może nabyć nie więcej niż jedną 
poduszkę o wymiarach 70x80 z serii White Flower z rabatem 50%. 

5. W przypadku, kiedy w ramach jednej transakcji sprzedaży Uczestnik kupi jedną kołdrę 
puchową o wymiarach 155x200 z serii White Flower oraz więcej niż jeden Produkt 

Promocyjny, rabat 50% będzie obowiązywał tylko na jeden artykuł, widoczny na dowodzie 
zakupu jako pierwszy. Kolejny, taki sam artykuł kupiony w ramach tej samej transakcji 
sprzedaży nie będzie brany pod uwagę w Akcji Promocyjnej. 

6. Organizator zastrzega, że liczba Produktów Promocyjnych w ramach Akcji 
Promocyjnej jest ograniczona, a dostępność poszczególnych Produktów 
Promocyjnych może się różnić w poszczególnych Halach. 

7. Rabat zostanie udzielony przy kasie. 

8. Rabat jest naliczany od ceny regularnej, uwidocznionej w miejscu sprzedaży. 
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź 

rzeczowego w zamian za rabat otrzymany na Produkt Promocyjny. 

§ 4 
Zasady zakupu i zwrotu Produktów Promocyjnych 

1. Produkty Promocyjne będą dostępne we wszystkich Halach i będą eksponowane w 

specjalnie oznaczonych miejscach. 
2. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdej Hali Selgros Cash & 

Carry w terminie od dnia 07.11.2019 r. do 20.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów 

produktów objętych Akcją Promocyjną . 
3. W przypadku dokonania zwrotu towaru, za nabycie którego Klient otrzymał rabat zgodnie  

z postanowieniami niniejszego regulaminu, Klient otrzyma zwrot ceny za towar, którą 

zapłacił, zgodnie z rachunkiem, tj. pomniejszoną o 50% rabat. 
4. W sytuacji dokonania zwrotu towaru, Uczestnik nie może go dokonać jedynie w odniesieniu 

do Produktów sprzedanych za pełną cenę. 

§ 5 

Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji 

w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, 
w czasie trwania Akcji Promocyjnej lub nie później niż w terminie 60 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 można składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: 

Transgourmet Polska Sp. z o.o. 
ul. Zamenhofa 133 
61-131 Poznań  
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Z dopiskiem: „Z kołdrą White Flower poduszka z rabatem 50 %” 

3. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko albo nazwę 
firmy oraz dokładny adres wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, treść żądania 

reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien 

załączyć do reklamacji kserokopię dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. 
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora wynosi nie 

więcej niż 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
6. W przypadku, gdy Uczestnik kwestionuje rozstrzygnięcie Komisji przysługuje mu droga 

postępowania sądowego. 

§ 6 

Postanowienie końcowe 

1. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej. 
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji 
Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to 
w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia 
Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
6. Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki: 

― Załącznik nr 1 – Lista hal objętych akcją 
― Załącznik nr 2 – Lista Produktów Promocyjnych. 

Poznań, 23 września 2019 r. 
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Załącznik nr 1 – Lista hal objętych akcją 

Hala w Poznaniu nr 110  
ul. Zamenhofa 133 
61-131 Poznań 

 

Hala w Warszawie nr 111 
ul. Przylesie 3 

03-153 Warszawa 

 

Hala we Wrocławiu nr 112 
ul. Wrocławska 4c 
55-095 Mirków k. Wrocławia 

 

Hala w Szczecinie nr 113  
ul. Walecznych 64 
70-774 Szczecin 

 

Hala w Łodzi nr 114  
ul. Rokicińska 190/214 

92-412 Łódź 

 

Hala w Warszawie nr 115 
ul. Marsa 56C 
04-242 Warszawa 
 

Hala w Warszawie II nr 116  
ul. Połczyńska 103 
01-303 Warszawa 

 

Hala w Katowicach nr 117 
ul. Lwowska 32 
40-389 Katowice 

 

Hala w Gliwicach nr 118  
ul. Toszecka 11 
44-102 Gliwice 

 

Hala w Radomiu nr 120  
ul. Czarnieckiego 112 /116 
26-617 Radom 
 

Hala w Krakowie nr 122  
ul. Nowohucka 52 
31 580 Kraków 

 

Hala w Gdańsku nr 123  
ul. Wodnika 79 
80-299 GDAŃSK 

 

Hala w Bytomiu nr 124 

ul. Chorzowska 88 
41-910 Bytom 

 

Hala w Białymstoku nr 125 
ul. Produkcyjna 99  
15-680 Białystok 

 

Hala w Łodzi nr 126 
ul. 3 maja 4 
93-408 Łódź 
Hala we Wrocławiu nr 127  
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ul. Krakowska 71 -105 

50-426 Wrocław 

 

Hala w Lublinie nr 128 
ul. Jana Pawła II 59 
20-535 Lublin 

 

Hala w Warszawa-Piaseczno nr 121 
ul. Puławska 58, Mysiadło 
05-500 Piaseczno 
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Załącznik nr 2 – Lista Produktów Promocyjnych. 

 

Artykuł Nazwa artykułu   
Nr artykułu 

Selgros 
Vk netto Vk brutto 

1. 
Kołdra puchowa o wymiarach 
155x200 z serii White Flower 

100%  58129123 629,00 PLN 773,67 PLN 

2. 
Poduszka o wymiarach 70x80 

z serii White Flower 
50%  60177730 144,50 PLN 177,74 PLN 

3. 
Poduszka o wymiarach 70x80 
z serii White Flower 

100%  58028556 289,000 PLN 355,47 PLN 

 

 


