
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Piotrusiowe tatuaże gratis”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest sprzedaż

premiowa pod
nazwą „Piotrusiowe tatuaże” (dalej „Sprzedaż Premiowa”).

§ 2
Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest ZPM BIEGUN, ul.Golska 36, 63-233 Jaraczewo,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207425, nr NIP

617-10-04-404 („Organizator”).
§ 3

Sprzedaż Premiowa obowiązuje w sklepach dostępnych pod adresem
https://biegun.com.pl

§ 4
Sprzedaż Premiowa dotyczy podwójnego opakowania parówek Piotrusi oznaczonych banderolą z

promocją
§ 5

Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone
w § 8

Regulaminu („Uczestnik”).
§ 6

Sprzedaż Premiowa rozpoczyna się dnia 1.08.2017 roku i kończy w dniu 31.10.2017 roku (lub po
wcześniejszym wyczerpaniu nagród), który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Sprzedaży

Premiowej. W przypadku wykorzystania całego przedmiotu Sprzedaży Premiowej, Organizator
zastrzega

możliwość wcześniejszego zakończenia niniejszej Sprzedaży Premiowej.
NAGRODY W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

§ 7
W Sprzedaży Premiowej premią sprzedażową („Nagrody”) są zmywalne tatuaże z atestem

 
UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ I JEJ PRZEBIEG ORAZ SPOSÓB PRZYZNANIA NAGRÓD W

SPRZEDAŻY
PREMIOWEJ

§ 8
Aby wziąć udział w Sprzedaży Premiowej należy:

1. Zakupić opakowanie Parówek Piotrusi Biegun biorące udział w
Sprzedaży Premiowej (określone w § 4 Regulaminu).

2. Nagroda w postaci jednego tatuażu znajduje sie w jednym z dwóch opakowań biorących udział w
promocji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 9

1. Każdy Uczestnik Sprzedaży Premiowej może zgłosić reklamację w związku
z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej w formie pisemnej na adres

Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14

dni od
dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

https://biegun.com.pl/


3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTĘPOWANIE KOŃCOWE
§ 10

1. Regulamin Sprzedaży Premiowej dostępny jest na stronie internetowej www.biegun.com.pl w
okresie

obowiązywania Sprzedaży.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym

czasie,
jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Organizator zobowiązuje się do

wcześniejszego powiadomienia Uczestników Promocji o zmianie postanowień Regulaminu,
zasadach

tej zmiany i terminie ich wprowadzenia. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do odstąpienia od
udziału w Promocji, którego skutkiem będzie usunięcie przez Realizatora wszelkich danych

osobowych
Uczestnika.

3. Nierozdysponowane nagrody zgodnie z postanowieniami regulaminu pozostają własnością
Organizatora.

4. Nagrody w Sprzedaży Premiowej wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca
1991r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zmianami).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są nagrody związane

ze
sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł. 

5. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do

otrzymania jej ekwiwalentu.
6. Uczestnik poprzez przystąpienie do Sprzedaży premiowej akceptuje Regulamin Sprzedaży.


