
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

    Postanowienia ogólne

        Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex 
(„Promocja”) jest firma Kore Konnektiv Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 23, 01-342 Warszawa, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000206537, REGON 015716020 (zwana dalej „Organizatorem”). Promocja 
przeprowadzona jest na zlecenie firmy Groupe SEB Polska Spółka z o.o.

        Fundatorem nagród w promocji „Tefal i Moulinex: Gotówka wraca do Ciebie” jest Groupe 
SEB Polska Spółka z o.o.

        Promocja dotyczy wyłącznie elektrycznych urządzeń marki Tefal oraz marki Moulinex. 
Promocja nie dotyczy produktów nieelektrycznych, miedzy innymi: garnków, patelni, Ingenio, 
szybkowarów i akcesoriów kuchennych - pełna lista grup produktowych, które są objęte Promocją 
„Tefal i Moulinex: Gotówka wraca do Ciebie” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

        Promocja wskazanych w pkt 1.3. produktów biorących udział w Promocji będzie prowadzona 
w okresie od dnia 16 maja 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku („Okres Promocji”).

        Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

        Osoby biorące udział w Promocji, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w 
Kuponie Promocyjnym potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

    ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

        Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki: 
(„Uczestnik”):

    jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

    zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

    w czasie trwania Promocji dokona zakupu produktów objętych Promocją, jako osoba fizyczna, a 
nie, jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

    dokonuje zakupu produktów objętych promocją do użytku własnego, niezwiązanego z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego;

    spełni określone w niniejszym Regulaminie warunki, opisane w punktach 2.5-2.12;

    wypełni i wyśle Kupon Promocyjny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.



        W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Promocji, 
pracownicy i przedstawiciele firmy Groupe SEB Polska Sp. z o.o. oraz inne osoby, które w 
jakikolwiek sposób brały udział w organizacji oraz przeprowadzeniu Promocji.

        W promocji nie mogą brać udziału także członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych 
w pkt 2.2. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia.

        Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

        Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz, wysyłając jeden Kupon 
Promocyjny.

        Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest zakup przez Uczestnika w sprzedaży 
detalicznej w Okresie Promocji jednego z produktów marki Tefal bądź marki Moulinex objętych 
promocją, jak również spełnienia warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.

        Uczestnik Promocji, który w Okresie Promocji zakupi produkt marki Tefal bądź marki 
Moulinex objęty promocją uzyska zwrot w wysokości 20% wartości brutto zakupu określonego 
produktu.

        Nabywca urządzenia objętego promocją nie nabywa prawa do otrzymania zwrotu gotówki w 
wysokości 20% od ceny brutto, w przypadku odstąpienia od umowy nabycia urządzenia lub jego 
zwrotu.

        W celu otrzymania nagrody opisanej w punkcie 2.7. powyżej, Uczestnik Promocji 
zobowiązany jest wypełnić w całości i czytelnie kupon promocyjny („Kupon Promocyjny”), który 
jest dostępny na ulotce promocyjnej dostępnej

w sklepach lub na stronie internetowej www.gotowkawraca.pl do wydrukowania, a następnie 
Uczestnik jest zobligowany przesłać:

1. wypełniony Kupon Promocyjny

2. czytelną kserokopię dowodu zakupu w Okresie Promocji produktu objętego Promocją

3. kod kreskowy EAN, wycięty z opakowania produktu objętego Promocją,

listem w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu

(decyduje data nadania listu), na adres:

Kore Konnektiv Sp. z o.o.

ul. Topiel 23;

01 -342 Warszawa

z dopiskiem „Promocja 20% zwrotu”



        Dane osobowe kupującego wskazane na dowodzie zakupu (fakturze imiennej), której 
kserokopia została dołączona do Kuponu Promocyjnego muszą być takie same jak dane Uczestnika 
promocji wskazane na Kuponie Promocyjnym.

        Koszty przesłania zgłoszenia opisanego w pkt 2.9 niniejszego Regulaminu pokrywa Uczestnik 
Promocji.

        Udział w Promocji biorą tylko poprawne i w całości wypełnione Kupony Promocyjne, tj. 
Kupony, które spełniają wymagania wskazane w pkt 2.8-2.10 powyżej.

        Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu produktu Tefal lub 
produktu Moulinex objętego Promocją. W przypadku wątpliwości Organizatora, co do 
autentyczności dowodu zakupu, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania oryginału dowodu 
zakupu na żądanie Organizatora w celu weryfikacji autentyczności dowodu zakupu. Koszty 
przesyłki ponosi Uczestnik. Po zweryfikowaniu autentyczności dowodu zakupu, Organizator odsyła
oryginał dowodu zakupu Uczestnikowi.

        Po otrzymaniu przez Organizatora poprawnego i kompletnego zgłoszenia, na które składa się: 
prawidłowo i czytelnie wypełniony Kupon Promocyjny, kserokopia dowodu zakupu produktu marki
Tefal lub marki Moulinex objętego Promocją, kod kreskowym EAN wycięty z opakowania 
zakupionego Produktu Promocyjnego, Organizator prześle w terminie 14 dni roboczych, na 
rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Kuponie Promocyjnym kwotę opisaną w pkt. 2.7 
powyżej, kwota będzie odpowiadała 20% wartości brutto zakupionego produktu Promocyjnego.

        Przelewy realizowane będą wyłącznie na numery kont banków, posiadających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

        Dane osobowe Uczestnika przedstawione na Kuponie Promocyjnym muszą być tożsame z 
danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot kwoty 
(wypłata nagrody).

        Osoby, które nie spełniły warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie, 
otrzymają na adres e-mail podany w Kuponie Promocyjnym informację o niezakwalifikowaniu się 
do Promocji.

        Organizator Promocji zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe 
lub pieniężne.

    Podatki

Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez uczestników niniejszej Promocji są 
zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie 
przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, 
przesłane na adres: Kore Konnektiv Sp. z o.o. ul. Topiel 23; 01-342 Warszawa z dopiskiem 
„Promocja 20% zwrotu”.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji przez cały Okres Promocji oraz 



przez 30 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Promocji. O zachowaniu terminu składania 
reklamacji decyduje data nadania.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji 
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem 
poleconym na adres podany w reklamacji.

4.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Uczestnik Promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, opisane

w pkt 2.9, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe
będą wykorzystane przez Organizatora oraz firmę

Groupe Seb Polska (fundatora nagród) wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.

5.2. Uczestnik Promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kuponie Promocyjnym i jego 
podpisanie może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, przez Organizatora oraz firmę Groupe Seb 
Polska w celach marketingowych. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne.

5.3. Uczestnik Promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kuponie Promocyjnym i jego 
podpisanie może udzielić zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych 
promujących produkty Groupe Seb Polska. Podstawa prawna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podanie danych 
osobowych w tym zakresie jest dobrowolne.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji będzie dokonywane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone 
do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

5.5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w pkt 5.1. 
zdanie pierwsze, jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z 
przeprowadzenia Promocji.

5.7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (pkt 5.2 
Regulaminu) oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt 5.3. Regulaminu)
jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Promocji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Zasady przeprowadzania Promocji określają zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie.



6.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gotowkawraca.pl oraz w 
siedzibie Organizatora (Kore Konnektiv Sp. z o.o. ul. Topiel 23; 01-342 Warszawa).

6.3. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne są pod numerem telefonu (22) 462 80 30. 
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.


