REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ:
„Idź na mecz z Coca-Cola”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

Sprzedaż premiowa prowadzona jest pod nazwą „Idź na mecz z Coca-Cola” („Promocja”).
Podmiotem urządzającym Promocje jest Coca-Cola Hellenic Polska, z siedzibą w Warszawie
(02-236) przy ulicy Annopol 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000015664,
NIP: 524-21-06-963, kapitał zakładowy 500 292 600,00 PLN („Organizator”).

3.

Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie
Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Promocją
na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany
dalej „Uczestnikiem”). („Uczestnik”) w dniach od 08.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 roku lub
do wyczerpania zapasów nagród.

4.

Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach PSS Społem
Szczecin: Sklep PSS Społem Stoczniowiec Parkowa 6,71-600, Castor Popiela 1, 71-630.

5.

Promocja zaczyna się w dniu 08.10.2018 roku, a kończy w dniu 15.11.2018 roku lub w
momencie wyczerpania się zapasów nagród.
ZASADY PROMOCJI

6.

Aby wziąć udział w promocji należy w okresie od 08.10.2018 roku do 15.11.2018 roku spełnić
łącznie następujące warunki:

a. Dokonać jednorazowo zakupu za minimum 12 zł brutto dowolnych produktów Coca-Coal,
Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Fanta , Sprite, Kropla Beskidu, Monster, Powerade,
Burn, , w opakowaniach do 1 L włącznie w dniach od 08.10.2018 r. do 15.11.2018 r.

7.

Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

a.

nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu,

b. dokona zakupu niewłaściwych produktów,
c.

dokona zakupu produktów przed lub po terminie promocji.

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

8.

Nagrodą w Promocji jest jednoosobowa wejściówka na mecz rozgrywany w rundzie
jesiennej na stadionie w Szczecinie drużyny piłkarskiej Pogoń Szczecin o wartości 25 zł
brutto.

9.

Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty objęte promocją
zgodnie z 6 punktem niniejszego Regulaminu.

10.

Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 200 sztuk. Nagrody wydawane będą

od 08.10.2018 roku do 15.11.2018 roku lub do wyczerpania zapasów.
TERMINY WYDANIA NAGRÓD

11.

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym Regulaminie, Nagrody wydawane będą w
termie od dnia 08.10.2018 roku do 15.11.2018 roku Uczestnikom Promocji, którzy spełnili
warunki zawarte w pkt. 6 Regulaminu.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

12.

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie drogą pocztową listem poleconym na adres CocaCola Hellenic Polska, Annopol 20, 02-236 Warszawa w terminie do dnia 31.08.2018 roku z
dopiskiem „Idź na mecz z Coca-Cola”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego.

13.

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrywanie reklamacji wraz z pisemną informacją o
wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie przesłane przesyłką Poczty Polskiej lub
kurierską w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnej reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.promocje.fortis.pl

15.

Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego) nagrody.

16.

Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje
jego postanowienia.

