Regulamin Sprzedaży Premiowej
BRANIEWO Jasne Pełne

Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia
i uczestnictwa w sprzedażowej akcji promocyjnej (sprzedaż premiowa), pod nazwą
„ŻYWIOŁOWA PROMOCJA” (dalej zwanej „Promocją”). Udział w Promocji jest
dowolny, a Uczestnik lub Prowadzący przystępując do Promocji oświadcza, że zapoznał
się z jej Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów Browaru Namysłów do punktów
sprzedaży detalicznej zwanych dalej „ Prowadzącymi” oraz do konsumenta.
Promocja polegać będzie na sprzedaży premiowej piwa „BRANIEWO Jasne Pełne”
butelka zwrotna 0,5 l (zwanego też „Piwem Promocyjnym”).
Organizatorem Promocji jest spółka: Browar Namysłów Sp. z o.o. ul. Bolesława
Chrobrego 26, 46 – 100 Namysłów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048856, posiadająca kapitał
zakładowy 20 000 000,00 zł (opłacony w całości), posiadająca NIP: 752-00-05-384 oraz
REGON: 530909728. Organizator prowadzi promocję przy pomocy punktów sprzedaży
detalicznej (dalej „Prowadzącymi”), biorących udział w Promocji.
Promocja organizowana jest na terenie Polski w województwach: pomorskim i warmińskomazurskim w wybranych punktach sprzedaży detalicznej.
Promocja trwa od 24 maja 2016 roku do wyczerpania zapasów, nie później niż do dnia 30
czerwca 2016 r. Okres ten nie dotyczy czasu rozpatrywania reklamacji.

Zasady prowadzenia Promocji
7.

8.

Promocja przeznaczona jest finalnie dla Uczestników, pełnoletnich osób fizycznych
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz będących konsumentami,
klientów punktów sprzedaży detalicznej (PSD).
Organizator przekazuje nagrody przeznaczone dla Uczestników Promocji jedynie do
dystrybucji przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne,
(Prowadzących). Organizator jest właścicielem nagród, a Prowadzący odpowiadają za ich
prawidłowe wydanie Uczestnikom Promocji.

Warunki dla Prowadzących.
9.

Przez „zakup” (dotyczy PSD - Prowadzących) rozumie się zamówienie (zakup) produktów
Browaru Namysłów biorących udział w Promocji (Piwa Promocyjnego), potwierdzone
fakturą z datą od 20. maja do 30. czerwca 2016 roku. Nagrodami w Promocji są puszki 0,5
l piwa Braniewo Jasne Pełne o wartości 2,49 zł brutto każda (zwane też „Nagrodą”) w
ilości 500 tysięcy sztuk.

10.

Warunki uczestnictwa w Promocji dla Prowadzących (PSD):
Przy jednorazowym zakupie siedmiu skrzynek piwa Braniewo Jasne Pełne butelka
zwrotna 0,5 l, Prowadzący otrzymuje możliwość zakupu dwóch zgrzewek piwa Braniewo
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11.

Jasne Pełne puszka 0,5 l, w promocyjnej cenie: 1 grosz netto/puszka. Decydując się na
skorzystanie z powyższej możliwości, Prowadzący zobowiązuje się tym samym do:
- przyjęcia pakietu promocyjnego w postaci 48 puszek 0,5 l piwa Braniewo Jasne Pełne
oraz materiałów informujących o Promocji.
- przeprowadzenia Promocji wśród klientów PSD (konsumentów) na zasadach niniejszego
Regulaminu.
W Promocji dostępny jest dla PSD następujący zestaw promocyjny:

ZESTAW I – butelka zwrotna i butelka bezzwrotna
Lp.

Produkt

1.

Braniewo

Jasne

Opakowanie

Ilość

Butelka zwrotna

7

Pełne
SUMA:

12.
13.
14.
15.
16.

7 casów

Pakiety promocyjne wydawane będą Prowadzącym Promocję w chwili dokonania zakupu
pakietu promocyjnego (Piwa Promocyjnego), poświadczonego pieczęcią PSD.
Przez „opakowanie zbiorcze” rozumie się w niniejszym regulaminie zgrzewkę lub
skrzynkę piwa „Braniewo Jasne Pełne”.
Przez „zgrzewkę” rozumie się w niniejszym regulaminie 24 sztuki puszki 0,5l.
Przez „skrzynkę” rozumie się w niniejszym regulaminie 20 sztuk butelek zwrotnych 0,5l.
Prowadzący Promocję zobowiązani są do umożliwienia Przedstawicielowi Handlowemu
umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu w PSD plakatów informujących o
zasadach i nagrodach.

Warunki uczestnictwa w Promocji dla konsumentów (uczestników).
17. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełnia łącznie warunki określone w tym
Regulaminie oraz w czasie trwania Promocji, określonym w punkcie 7 Regulaminu, zakupi
odpowiednią ilość Piwa Promocyjnego, będzie uprawniony do otrzymania Nagrody w
punkcie sprzedaży Prowadzącego. Zasady Promocji:
a) Jeżeli Uczestnik zakupi w sklepie Prowadzącego trzy (3) Piwa Promocyjne (czyli
piwa BRANIEWO Jasne Pełne w butelce zwrotnej 0,5 l), będzie uprawniony do
otrzymania Nagrody, w postaci jednej puszki 0,5l piwa Braniewo Jasne Pełne.
b) Odbiór Nagrody następuje wyłącznie w sklepie Prowadzącego, w którym Uczestnik
dokonał zakupu Piwa Promocyjnego i wyłącznie w momencie dokonaniu tego
zakupu, tylko w przypadku jednorazowego zakupu określonej ilości Piwa
Promocyjnego. Nieodebranie Nagrody przez Uczestnika bezpośrednio po zakupie
Piwa Promocyjnego oznacza, że Uczestnik traci prawo do odebrania Nagrody.
18. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom Promocji (osobom fizycznym) zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o PIT,
wolne od podatku są nagrody związane ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
19. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
Nagrody.
20. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie. Uczestnik powinien zachować
dowód zakupu Piwa promocyjnego (paragon fiskalny).
21. Promocje Organizatora nie łączą się ze sobą.

Postanowienia końcowe
22. Za sposób przeprowadzenia Promocji odpowiada pion Sprzedaży Organizatora.
23. Rozliczenie Promocji nastąpi w formie raportu końcowego na podstawie kopii faktur lub
druków zamówień (z datą od 20 maja do 30. czerwca
2016 r.). Osobami
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24.

25.

26.

27.

odpowiedzialnymi za rozliczenie końcowe są: Koordynator ds. Sprzedaży Detalicznej oraz
Koordynator ds. Sprzedaży Hurtowej.
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Prowadzącego lub
Uczestnika Promocji pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na
adres Organizatora, w ciągu 14 dni od daty zakupu Piwa Promocyjnego, a najpóźniej w
terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać
dane kontaktowe osoby składającej reklamację oraz dokładny opis przyczyn reklamacji, w
razie odmowy wydania Nagrody – paragon fiskalny potwierdzający nabycie Piwa
Promocyjnego.
Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o Regulamin, w terminie 7 dni roboczych od daty
wpłynięcia, , a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zgłaszającego
reklamację listem poleconym.
Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Prowadzącym oraz Uczestnikom Promocji
w siedzibie Organizatora, na stronie www.piwobraniewo.pl, może również zostać
przesłana przez Organizatora na prośbę Prowadzącego lub Uczestnika na ich adres emailowy.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
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