Regulamin promocji pod nazwą:

ZALODOWANE NAGRODY – cykl z Łańcuszkiem
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Określenie organizatora Promocji
Organizatorem promocji pod nazwą „ZALODOWANE NAGRODY – cykl z Łańcuszkiem” zwanej dalej Promocją,
jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” Józef Koral spółka jawna z siedzibą w Limanowej,
przy ul. Fabrycznej 5, 34-600 Limanowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000084969, NIP 737-00-00-295, REGON 490006069, zwana dalej Organizatorem.
2. Określenie celu Promocji
Celem Promocji jest intensyfikacja sprzedaży produktów marki Koral, będących w ofercie Organizatora.
3. Określenie osób, które mogą brać udział w Promocji
a) W Promocji mogą brać udział osoby, będące pracownikami/właścicielami sklepów prowadzących
detaliczną sprzedaż produktów Koral, zaopatrujących się u Dystrybutorów PPL „KORAL” Józef Koral
spółka jawna lub bezpośrednio u Organizatora.
b) Z Promocji wykluczone są podmioty należące do sieci handlowych min. takich jak: Intermarche,
Stokrotka, E.Leclerc, Zielony Market, Majster, Ruch, Alma, Twój Market.
c) Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Promocji
w trakcie jej trwania wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Promocji.
4. Miejsce udostępnienia regulaminu
Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora.
5. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 8 lipiec 2019r. do 21 lipiec 2019r. lub do wyczerpania nagród.
6. Zasięg terytorialny
Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej zasady określa niniejszy regulamin.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Określenie warunków niezbędnych do wzięcia udziału w Promocji
W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby spełniające warunek zawarty w paragrafie I punkt 3, które w
okresie jej trwania:
a) zakupią produkty – pakiety odsprzedażowe, objęte Promocją u Dystrybutorów PPL „KORAL” Józef Koral
spółka jawna lub bezpośrednio u Organizatora. Z ograniczeniem ilościowym jednego pakietu do jednego
punktu detalicznego.
b) w przypadku, gdy zakup w ramach Promocji zostanie dokonany u Dystrybutora PPL „KORAL” Józef Koral
spółka jawna, nagroda może być odebrana tylko i wyłącznie u tego Dystrybutora, u którego dokonano
zakupu.
c) W przypadku zakupu bezpośrednio w PPL „KORAL” Józef Koral spółka jawna, Uczestnik - Detaliczny
Punkt Sprzedaży zobowiązany jest zgłosić zamówienie na nagrodę do Organizatora Promocji. Za
prawidłowe zamówienie uważa się zamówienie złożone na formularzu zamawiania nagród, do którego
załączona zostanie (kopia dowodu zakupu, faktura VAT. Potwierdzenie realizacji zamówienia/kopię
zamówienia wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup) należy przesłać na adres Organizatora
w terminie do dnia 30 lipca 2019r. - decyduje data stempla pocztowego.
2. Określenie nagród oraz zasady ich przyznawania
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Uczestnik Promocji otrzymuje nagrodę za zakup u Dystrybutorów PPL „KORAL” Józef Koral spółka jawna, lub
bezpośrednio u Organizatora produktów objętych Promocją, według poniższych zasad:
a)

Pakiet odsprzedażowy – za zakup na jednej fakturze 10 kartonów lodów marki Koral, w tym jednego
kartonu lodów Grand Gold/Snack, otrzymuje nagrodę w postaci Łańcuszka o wartości 59 zł

3. Określenie laureatów Promocji
Laureatami Promocji uprawnionymi do otrzymania nagrody będą wszyscy jej uczestnicy, którzy spełnią warunki
zawarte w punkcie 1 i 2 powyżej, z zastrzeżeniami zawartymi w paragrafie I. pkt. 3 niniejszego regulaminu.
4. Wyłonienie laureatów Promocji
Wyłonienie laureatów Promocji oraz określenie wartości przysługujących im nagród odbędzie się na podstawie
faktur zakupów dokonanych przez uczestników Promocji u Dystrybutorów PPL „KORAL” Józef Koral spółka jawna
oraz u Organizatora. Nagrodę otrzymają uczestnicy Promocji, którzy dokonali zakupu pakietów odsprzedażowych
zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Zwrot produktów Promocji
W przypadku dokonania zwrotu produktów Koral zakupionych w ramach Promocji, (na podstawie której
Uczestnik otrzyma nagrodę) Uczestnik, po otrzymaniu faktury korygującej, zobowiązany jest zwrócić nagrodę
Organizatorowi (w przypadku zakupu bezpośrednio PPL „KORAL” Józef Koral spółka jawna) lub Dystrybutorowi,
jeżeli zakup został dokonany u Dystrybutora. Laureat winien zwrócić nagrodę na swój koszt w stanie
nieużywanym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej, a w sytuacji, gdy zwrot nagrody w stanie
nieużywanym nie jest możliwy, zwrócić Organizatorowi, Dystrybutorowi równowartość otrzymanej nagrody.

III. WYDANIE NAGRÓD LAUREATOM PROMOCJI
1. Nagrody zostaną przekazane uprawnionym laureatom Promocji bezpośrednio przez Dystrybutorów lub
Organizatora, w przypadku zakupu bezpośrednio u Organizatora.
2. Laureat winien wypełnić formularz dokumentujący dokonanie zakupu na jednej fakturze 10 kartonów lodów
marki Koral, w tym jednego kartonu lodów Grand Gold/Snack oraz otrzymanie nagrody (zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Dystrybutorzy zobowiązani są do przesłania PPL Koral podpisanych formularzy dokumentujących wydanie
nagród do 10 sierpnia 2019.

IV. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, nie później niż do dnia 10 sierpnia
2019r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
jej rozpatrzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie przez cały okres trwania Promocji prawo do dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie bez podania przyczyny, przy czym zmiana regulaminu nie może pozbawić uczestnika praw
nabytych. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach poprzez umieszczenie
stosownego komunikatu na stronie internetowej Organizatora - www.koral.com.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym
poinformuje na swojej stronie internetowej.
3. Organizator Promocji ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Promocji uczestników, którzy
manipulują lub próbują manipulować przebiegiem Promocji lub którzy łamią zasady regulaminu albo w inny
sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Promocji.
4. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Promocji mają charakter wyłącznie
informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
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5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika
w wyniku jego udziału w Promocji.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz.1540).
8. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” Józef Koral s.j. z
siedzibą w Limanowej, pod adresem: ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa; KRS 0000084969; Kontakt z
administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: E: dane@koral.com.pl oraz pisemnie na wskazany
powyżej adres siedziby. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w
„Polityce prywatności” – Polityka RODO i Polityka COOKIES – dostępnej na www.koral.com.pl
Nowy Sącz, dn. 07.07.2019 roku
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Załącznik nr 1
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