
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 06.08.2018r.  do 30.09.2018r. 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. Zottarella 125g: Classic - nr art. 65698680, Light - nr art. 93879567, Bazylia – nr art. 46628285 

B. Zottarella 250g: Classic - nr art. 48337513, Bazylia – nr art. 12371803 

C. Zottarella MINIS 150g: Classic - nr art. 12067872, Serduszka - nr art. 52739869, Bazylia – nr art. 12302618 

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 3 szt. 
jakichkolwiek produktów zapisanych w pkt. 4 ust. A,B,C 

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

12.  Nagrodą w promocji  jest gratis w formie solniczki z solą bazyliową 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 Klienta 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: 

 
 

Market w Poznaniu. Nr 110  
ul. Zamenhofa 133  

61-131 Poznań  

tel. 061/8742 122 

 

Market w Warszawie. Nr 111  
ul. Przylesie 3  

03-153 Warszawa  

tel. 022/510 05 100, fax 022/51 05 199  

 

Market w Warszawie. Nr 115 

ul. Marsa 56 

04-242 Warszawa 

ttel.: 048 22 51-48-000 fax 048 22 51-48-199 

 

Market w Warszawie II. Nr 116  
ul. Połczyńska 103  

01-303 Warszawa  

Tel. 022/3233106, fax 022 323 31 07  

 

Market w Katowicach. Nr 117  
ul. Lwowska 32  

40-389 Katowice  

tel. 032/20-88-000, fax 032/20-88-199  

 

 

Market w Radomiu. Nr 120  
ul. Czarnieckiego 112 /116  

26-617 Radom  

tel. 048/36-87-000, fax 048/36-87-199  

 

Market w Warszawie IV. Nr 121 
ul. Puławska 58  

05-500 WARSZAWA IV 

+48 22 32-71-217 

 

Market w Krakowie. Nr 122  
ul. Nowohucka 52  

31 580 Kraków  

Tel. 012/68-33-217  

 

Market w Bytomiu nr 124  
ul. Chorzowska 88  

41-910 Bytom  

tel. 032/ 768 8000, fax 032/ 768819  

 

Market w Białymstoku nr 125  
ul. Produkcyjna 99  

15-680 Białystok  

tel. 085/66 25 217 

 

Market w Łodzi nr 126  
Ul. 3 Maja 4  

93-408 Łódź  

Tel. 042/ 68 36 000,  

 

Market we Wrocławiu nr 127  

Ul. Krakowska 71 - 105  

50-426 Wrocław  

Tel. 071/ 33 54 00  

 

Market w Lublinie nr 128  
ul. Jana Pawła II 59  

20-535 Lublin  

tel. 081/ 50 49 217 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2. 

Wzór nagrody 
 
 
 

 


