Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów
„Pysznie smakuje z Cydrem”
obowiązuje od dnia 1.04.2019 do wyczerpania zapasów jednaj nie dłużej niż do 30.09.2019 r.
§1
Zakres przedmiotowy
1.

Niniejszy regulamin reguluje zasady promocji (sprzedaży premiowej) pod nazwą „Pysznie smakuje z
Cydrem” („Promocja”), określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w
Promocji, czas trwania, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania reklamacji, a
także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
§2
Zakres przedmiotowy

1.

2.

3.
4.

Organizatorem Promocji jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górna Droga 2/102, 02-495
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
494104 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011931, REGON: 147047832, zwana dalej „Organizatorem".
Promocja organizowana jest na zlecenie AMBRA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 336, 02-819
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000041726, kapitał zakładowy 25 206 644,00 zł, NIP
9180000755, REGON 006054698, właściciel marki Cydr Lubelski zwana dalej „Ambra”.
Właścicielem nagród wydawanych w Promocji jest Ambra, Organizator wyda nagrody, o których mowa w
Regulaminie, w imieniu Ambra.
Promocja trwa w terminie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. lub do wyczerpania puli kodów (dalej
jako „Okres Trwania Promocji”) oraz dotyczy wszystkich produktów marki Cydr Lubelski
nabywanych w czasie jej trwania.
§3
Uczestnictwo w Promocji

1.
2.
3.

4.
5.

Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.
Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu
art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
W Promocji mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji ukończyły 18 lat
oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby spełniające łącznie warunki opisane w ust. 2 i 3 zwane są dalej w niniejszym regulaminie
„Uczestnikami”.
Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§4
Zasady korzystania z Promocji
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Aby wziąć udział w Promocji należy w Okresie Trwania Promocji:
a. dokonać zakupu co najmniej jednego z produktów marki Cydr Lubelski (dalej jako „Zakup
Promocyjny”),
b. wejść na stronę internetową www.pysznezcydrem.pl oraz zarejestrować zakup poprzez:
i.
wpisanie adresu e-mail, na który powinien zostać wysłany kod promocyjny (organizator
nie odpowiada za niedostarczenie kodu promocyjnego z powodu podania błędnego
adresu e-mail)
ii.
dołączenie zdjęcia czytelnego paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu
produktu Cydr Lubelski zakupionego w czasie trwania Promocji (zamieszczenie
nieczytelnego paragonu spowoduje dyskwalifikację uczestnika), przy czym jeden
paragon można zgłosić do Promocji wyłącznie raz
iii.
wyrażenie zgody na przesłanie przez Organizatora kodu promocyjnego na podany adres
e-mail.
Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Promocji uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Promocji.
Organizator prześle kod Promocyjny na adres e-mail wskazany przez Uczestnika nie później niż w terminie
48h od momentu zarejestrowania zgłoszenia, z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy.
Uczestnik biorący udział w Promocji otrzyma nieodpłatnie unikalny kod alfanumeryczny o wartości 10
pln. Kod promocyjny można wykorzystać na stronie Pyszne.pl lub w aplikacji mobilnej Pyszne.pl, tylko w
restauracjach oferujących płatność online. Minimalna wartość zamówienia, przy którym można
zrealizować kod to 30 pln. Kod jest ważny do 31.12.2019 r. W pierwszej kolejności muszą zostać spełnione
warunki restauracji. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości kodu, różnicę ceny należy opłacić za
pomocą płatności online (PayU, PayPal, Sofort lub kartą kredytową). Pyszne.pl zastrzega sobie prawo do
anulowania zamówienia w przypadku oszustwa lub nadużycia.
Jeden Uczestnik może odebrać więcej niż jedną nagrodę w Okresie Trwania Promocji, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia wszystkich warunków opisanych w ust. 1 powyżej.
Uczestnikowi za każde prawidłowe zgłoszenie do Promocji przysługuje wyłącznie jeden kod
promocyjny, niezależnie od ilości zakupionych produktów marki Cydr Lubelski znajdujących się na
zgłoszonym paragonie.
Organizator nie odpowiada za użycie kodów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
§5
Nagrody

1.
2.

Liczba kodów jest ograniczona i wynosi max. 80 000 sztuk.
Promocja stanowi sprzedaż premiową produktów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i ze względu na wartość nagrody, nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
§6
Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.

3.

4.

W ramach Promocji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie: adresy e-mail.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania nagrody, sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia
reklamacji. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich
poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

§7
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia zakończenia Promocji drogą mailową na adres Organizatora:
kontakt@pysznezcydrem.pl.
Reklamacje dotyczące niedziałającego kodu alfanumerycznego mogą być zgłaszane do dnia 31.12.2019 r.
drogą mailową na adres Organizatora: kontakt@pysznezcydrem.pl.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mailowy
podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

1.

2.
3.

§8
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu
podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na
podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.pysznezcydrem.pl.

