
 
 Zasady promocji KORAL  

 

 

„Kup jeden produkt – Lody Śnieżne na patyku, drugi – lód 

Rakieta otrzymasz GRATIS”  
[dalej Promocja]  

 

 

1. Promocja jest organizowana przez Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” - Józef Koral Spółka Jawna 

z siedzibą w Limanowej (34 – 600), ul. Fabryczna 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000084969, NIP 7370000295, REGON 490006069 [dalej: KORAL].  

2. Promocja organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Promocją objęte są następujące produkty marki lodów „Koral” z asortymentu KORAL: „Lody Śnieżne na 

patyku śmietankowe” [dalej Produkt promocyjny].  

4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych dokonujących zakupu Produktów promocyjnych.  

5. Promocja polega na tym, iż do każdego pojedynczego zakupu Produktu promocyjnego bezpłatnie dodawany 

jest drugi produkt „lód Rakieta” [łącznie zwane dalej Produktami] – wg zasady, że zakup 1 (jednego) Produktu 

promocyjnego „Lody Śnieżne na patyku śmietankowe” upoważnia do bezpłatnego otrzymania 1 (jednego) 

Produktu „lód Rakieta”.  

6. Promocja trwa od 01.03.2019 roku do wyczerpania zapasów któregokolwiek z Produktów [Czas trwania 

Promocji].  

7. Aby skorzystać z Promocji należy w Czasie trwania Promocji dokonać zakupu Produktu promocyjnego.  

8. Sprzedaż Produktów promocyjnych prowadzona jest na terenie całej Polski we wszystkich sklepach 

prowadzących sprzedaż Produktów.  

9. Uczestnik Promocji upoważniony jest do bezpłatnego otrzymania drugiego Produktu przewidzianego w 

Promocji, w sklepie, w którym dokonał zakupu Produktu promocyjnego w momencie nabycia Produktu 

promocyjnego, z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej dotyczącym wyczerpania zapasów któregokolwiek z Produktów 

w danym sklepie.  

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami czy rabatami.  

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do wyboru innego produktu z asortymentu KORAL niż 

przewidziany w Promocji, ani też do otrzymania ekwiwalentu finansowego Produktu przewidzianego w 

Promocji – Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Produktu otrzymywanego bezpłatnie na gotówkę 

czy inny produkt z asortymentu KORAL.  

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Sprzedaży KORAL, o ile nie są sprzeczne z zasadami Promocji.  

13. Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z zasadami Promocji.  

 


