REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.
1. Organizatorem promocji jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do
korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000015664, NIP:
524-21-06-963, BDO: 000035278. Kapitał zakładowy 400 292 600,00 PLN.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie zakładów handlowych Makro Cash and Carry Polska
S.A.
3. Promocja trwa od 17.03.2020 do 30.03.2020 r. lub do wyczerpania gra[sów.
4. Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
niezależnie od jej formy prawnej, będących zarejestrowanymi klientami Organizatora, na dzień
rozpoczęcia Promocji (tzn. zarejestrowanymi w systemie informatycznym Makro Cash and Carry
Polska S.A. służącym do rejestrowania zakupów, dalej jako: system informatyczny MAKRO Cash and
Carry Polska S.A.), które dokonały zakupu Produktów promocyjnych, w okresie trwania Promocji, w
celu ich dalszej odsprzedaży detalicznej (dalej: jako Uczestnicy
5. Produkty ﬁrmy Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o. biorące udział w promocji: wszystkie produkty
KINLEY o pojemności 1L dostępne w sprzedaży Makro Cash and Carry Polska S.A. w opakowaniu
zbiorczym lista produktów stanowi załącznik 1.
6. W promocji nie mogą brać udziału posiadacze kart Pracownik Makro.
7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej
potencjalnym uczestnikom w każdej z hal w Dziale Obsługi Klienta
8.
−
−

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższego warunku:
W terminie trwania akcji dokonać zakupu Produktów promocyjnych w okresie trwania Promocji
w systemie dostaw (delivery),
zakup minimum 2 zgrzewek dowolnego 1L napoju KINLEY, wciągu jednego dnia w okresie trwania
promocji,

9. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki
zawarte w regulaminie.
10. Nagrodę otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w regulaminie od 17.03.2020 do
30.03.2020 lub do wyczerpania zapasów nagród.
11. Nagrodą w promocji są 2 talie kart Kinley o wartości 15 zł bruio.
12. W promocji przewidziano 2000 talii.
13. Wydanie nagrody nastąpi po rejestracji zakupu. Nagrody będą wydawane przez Przedstawicieli
Handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
14. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt.
15. W związku z tym, że nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą np.
osobie ﬁzycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej
nagrody.

16. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres: Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i
Wigury 16, 02-092 Warszawa z dopiskiem „Promocja karty w MAKRO”
17. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w
ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.

Załącznik 1
Lista produktów Coca-Cola objętych promocją od 17.03.2020 do 30.03.2020 roku.
1.0 PET X12 KINLEY BITTER ROSE
1.0 PET X12 KINLEY MOHITO
1.0 PET X12 KINLEY BITTER
LEMON
1.0 PET X12 KINLEY TONIC WATER

