REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
Transgourmet Polska sp. z o.o.
Kup dowolne produkty Milka za minimum 500 zł brutto i odbierz słój Milka gratis.
1. Organizatorem Promocji jest firma Karlsbad Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego o nr KRS: 00000140411, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolbromskiej 38,
zwana dalej KARLSBAD, działająca na zlecenie Mondelez Sp. z o.o. zwanego dalej
MONDELEZ.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hal sprzedaży Selgros Cash & Carry, których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1.
3. Promocja trwa od 21.11.2019 r. do wyczerpania puli nagród.
4. Klient może odebrać nagrodę za zakupy Produktów
terminie wskazanym w punkcie 3.

w Punkcie Obsługi Klienta w

5. Nagrodą w promocji jest słój Milka o wartości 100 zł brutto, zwany w dalszej części
Regulaminu GRATISEM.
6. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Hal Selgros Cash & Carry. Poprzez
określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie
Hal Selgros Cash & Carry na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem.
7. Produkty firmy MONDELEZ biorące udział w Promocji, to wszystkie czekolady
sprzedawane pod marką we wszystkich gramaturach oraz wariantach smakowych
(Produkt/-y).
8. W Promocji nie mogą brać udziału posiadacze kart Pracownik Transgourmet Polska sp.
z o.o. oraz pracownicy KARLSBAD i MONDELEZ.
9. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim
jej potencjalnym uczestnikom, w każdej z Hal Selgros Cash & Carry w Dziale Obsługi
Klienta.
10. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:
a) jednorazowy zakup /na 1 dowodzie zakupu/ w okresie trwania Promocji produktów
Milka przynajmniej za kwotę o łącznej wartości minimum 500 zł brutto, w halach
Selgros Cash & Carry wymienionych w Załączniku nr 1 oraz,
11. Odebranie GRATISU jest możliwe jedynie w Punkcie Obsługi Klienta tej hali Selgros
Cash & Carry, w której zostały dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym
regulaminem. GRATIS zostanie wydany pod warunkiem, że faktura oraz karta klienta
wskazywać będą na tego samego Klienta hali Selgros Cash & Carry.
12. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem pkt. 15,
jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.
13. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych halach Selgros Cash & Carry
nie mogą być sumowane.
14. Ilość GRATISÓW jest ograniczona, a ich łączna ilość wynosi 492 sztuk. Podział
GRATISÓW na poszczególne Hale Selgros wyszczególniony jest w Załączniku nr 1.
15. Maksymalna ilość GRATISÓW, które Klient może otrzymać za zakup Produktów
dokonany w ciągu 1 dnia trwania Sprzedaży Promocyjnej wynosi 1, bez względu na
ilość posiadanych kart Klienta Selgros oraz ilość posiadanych dowodów zakupu.
16. Wydanie GRATISU nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu na podstawie przedstawionego dowodu zakupu i karty Klienta. GRATIS zostanie wydany w Punkcie Obsługi
Klienta pod warunkiem umożliwienia przez Klienta hali Selgros Cash & Carry spisania
numerów karty Klienta oraz numery dowodów zakupu (paragonu lub faktury) oraz pod

warunkiem, że dowód zakupu oraz karta Klienta wskazywać będą na tego samego Klienta danej Hali Selgros Cash & Carry.
17. GRATISY nie podlegają wymianie na gotówkę .
18. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:
−

Jakub Jabłoński (MONDELEZ)

−

Agnieszka Liszewska ( KARLSBAD)

19. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane listem poleconym pod
adres: Karlsbad ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Promocja Słoje
Milka Dark 21.11.2019.”, rozpatrywane będą reklamacje, które wpłyną do Organizatora
do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do
uczestnika promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
20. Transgourmet 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.
Załącznik nr 1
Lista hal Selgros Cash & Carry biorących udział w promocji oraz podział gratisów na
poszczególne hale Selgros.
Numer hali hala

Ilość GRATISÓW

110

SELGROS POZNAN

32

111

SELGROS WARSZAWA PRZYLESIE

28

112

SELGROS DLUGOLEKA WROCŁAWSKA

28

113

SELGROS SZCZECIN

32

114

SELGROS ŁÓDZ ROKICIŃSKA

20

115

SELGROS W-WA MARSA

28

116

SELGROS W-WA POLCZYNSKA

32

117

SELGROS KATOWICE

32

118

SELGROS GLIWICE

28

120

SELGROS RADOM

32

121

SELGROS MYSIADŁO PUŁAWSKA

12

122

SELGROS KRAKOW

32

123

SELGROS GDANSK

32

124

SELGROS BYTOM

20

125

SELGROS BIALYSTOK

32

126

SELGROS LODZ 3-go maja

12

127

SELGROS WROCŁAW

32

128

SELGROS LUBLIN

28
492

