Regulamin Sprzedaży Premiowej
BRANIEWO

Postanowienia ogólne.
1. Sprzedaż premiowa prowadzona jest pod nazwą „Kupuj Braniewo i odbieraj nagrody” (zwana
dalej „Promocją”), w wybranych sklepach na terenie Polski, zajmujących się sprzedażą
detaliczną m.in. produktów produkowanych przez Browar Namysłów Sp. z o.o. Celem
Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów Browaru Namysłów. Promocja polegać
będzie na sprzedaży premiowej piwa „BRANIEWO”.
2. Organizatorem Promocji jest Browar Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul.
Bolesława Chrobrego 26 (dalej „Browar Namysłów”), wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000048856, posługującej się numerem identyfikacji
podatkowej NIP 752-00-05-384 i numerem statystycznym REGON 530909728, w imieniu
którego odpowiedzialnym za przeprowadzenie i organizację Promocji w danym miejscu jest
sklep:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
(należy przybić pieczątkę sklepu) (dalej zwany też „Prowadzącym”). Prowadzący jest
przyrzekającym wydanie produktów promocyjnych („Nagród”) w rozumieniu art. 919 i 921
kodeksu cywilnego.
3. Promocja zostanie przeprowadzona od 1. września 2015 roku do wyczerpania zapasów,
jednak nie dłużej niż do 30. września 2015r.
Zasady prowadzenia promocji.
4. Promocja prowadzona jest przez Prowadzącego (tj. sklep, punkt sprzedaży detalicznej zwany
też PSD), z finalnym przeznaczeniem dla klientów sklepu nabywających towary jako
konsumenci w rozumieniu Kodeksu cywilnego („Uczestników”). Przystąpienie przez
prowadzącego do Promocji oznacza akceptację tego regulaminu.
5. Browar Namysłów przekazuje Nagrody Promocji Prowadzącemu. Prowadzący decyduje o
wielkości, wartości lub rodzaju zakupionych towarów Browaru Namysłów do punktów
sprzedaży detalicznej. Prowadzący ustala zasady wydawania Nagród w zgodzie z niniejszym
regulaminem i odpowiada za prawidłowe wydanie Uczestnikom Promocji Nagród.
6. Browar Namysłów przekazuje Nagrody Promocji Prowadzącemu jedynie w przypadku
zakupienia piwa „Braniewo” butelka zwrotna 0,5 l, butelka bezzwrotna 0,5 l i puszka 0,5 l, na
zasadach wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszego regulaminu, oraz zamówienie
produktów Browaru Namysłów biorących udział w Promocji, potwierdzone fakturą z datą od
1. września 2015 r. do 30. września 2015 roku.
7. Prowadzący zobowiązuje się wydać Nagrody przekazane mu przez Browar Namysłów
Uczestnikom, po spełnieniu przez nich warunków otrzymania Nagrody wskazanych w tym
regulaminie, w szczególności w punkcie 15.
Nagrody i zasady ich przyznawania.
8. Nagrodami w Promocji są:
- podstawki pod piwo o wartości 0,16 zł brutto każda, łącznie 30 000 szt.
- szklanki 0,5 l o wartości 2,30 zł brutto każda, łącznie 18 000 szt.
- koszyczki na piwo o wartości 5,80 zł brutto każda, łącznie 12 000 szt.
9. Warunki przystąpienia do promocji jako Prowadzący: przy jednorazowym zakupie 15
opakowań zbiorczych w jednym z zestawów z pkt. 10 niniejszego Regulaminu, Prowadzący
otrzymuje możliwość zorganizowania Promocji w danym sklepie (PSD). Decydując się na
skorzystanie z powyższej możliwości, Prowadzący zobowiązuje się tym samym do:
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- przyjęcia pakietu promocyjnego w postaci 30 sztuk podkładek pod piwo, 18 sztuk szklanek
0,5l, 12 koszyczków na piwo oraz materiałów informujących o promocji oraz oraz podpisania
protokołu odbioru w/w pakietu.
- zorganizowania i przeprowadzenia Promocji wśród klientów PSD na zasadach zgodnych z pkt.
15 niniejszego regulaminu.
10. W Promocji dostępne są następujące zestawy promocyjne:
ZESTAW I – butelka zwrotna i butelka bezzwrotna
Lp.

Produkt

Opakowanie

Ilość

1.

Braniewo

Butelka zwrotna

9*

2.

Braniewo

Butelka bezzwrotna

3

3.

Braniewo

Puszka

3
15 casów

SUMA:

*istnieje możliwość zwiększania ilości butelki zwrotnej w ramach zestawu I kosztem butelki b/z lub
puszki.
ZESTAW II – butelka bezzwrotna i puszka
Lp. Produkt
Opakowanie

Ilość

1.

Braniewo

Butelka bezzwrotna

8*

2.

Braniewo

Puszka

7
15 casów

SUMA:

*istnieje możliwość zwiększania ilości butelki bezzwrotnej w ramach zestawu II kosztem puszki, z
założeniem, iż minimalnie w zestawie muszą być 3 zgrzewki puszki.
11. Rozliczenie i wydanie pakietu promocyjnego nastąpi za pośrednictwem Przedstawiciela
Handlowego Browaru Namysłów.
12. Prowadzący zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie po dokonaniu zakupu
Przedstawiciela Handlowego Browaru Namysłów o spełnieniu warunku wymienionego w pkt.
9 i 10 (dot. ilości zakupionych zgrzewek) oraz przedstawienia faktur z datą od 1. września
2015 r. do 30.września 2015r., potwierdzających fakt dokonania zakupu.
13. Rozliczenie i wydanie pakietu promocyjnego, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego regulaminu, na podstawie kopii
faktur lub druków zamówień oraz zestawienia zamówień z datą od 1. września 2015 r. do 30.
września 2015r. potwierdzających fakt dokonania zakupu.
14. Pakiety promocyjne wydawane będą Prowadzącym Promocję, po podpisaniu protokołu
otrzymania pakietu promocyjnego, poświadczonego pieczęcią PSD, który bierze udział w
promocji.
15. Zasady Promocji:
Prowadzący zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Promocję wobec klientów na
następujących zasadach.
Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest zakup piwa „BRANIEWO” w PSD,
przy czym:
a.)
Za każde jednorazowo zakupione przez Uczestnika Promocji 2 piwa „BRANIEWO”
w butelce zwrotnej lub/i w butelce bezzwrotnej lub/i w puszce, Prowadzący wyda
Uczestnikowi Promocji jedną podkładkę pod piwo.
b.)
Za każde jednorazowo zakupione przez Uczestnika Promocji 6 piw „BRANIEWO” w
butelce zwrotnej lub/i w butelce bezzwrotnej lub/i w puszce, Prowadzący wyda Uczestnikowi
Promocji jedną szklankę 0,5l.
c.)
Za każde jednorazowo zakupione przez Uczestnika Promocji 12 piw „BRANIEWO”
w butelce zwrotnej lub/i w butelce bezzwrotnej lub/i w puszce, Prowadzący wyda
Uczestnikowi Promocji jeden koszyczek.
Strona 2 z 3

Powyższe zasady wydawania Nagród Uczestnikom Promocji, mogą być modyfikowane przez
Prowadzącego. Zmiana nie uprawnia Prowadzącego do otrzymania od Browaru Namysłów
dodatkowych Nagród, gratyfikacji, środków finansowych etc.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Wydanie Nagrody Uczestnikowi powinno nastąpić bezpośrednio po dokonaniu zakupu i tylko
w przypadku jednorazowego zakupu określonej ilości piw.
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.
Przez „opakowanie zbiorcze” rozumie się w niniejszym regulaminie zgrzewkę lub skrzynkę
piwa „Braniewo”.
Przez „zgrzewkę” rozumie się w niniejszym regulaminie 20 sztuk butelek bezzwrotnych 0,5l
lub 24 sztuki puszki 0,5l.
Przez „skrzynkę” rozumie się w niniejszym regulaminie 20 sztuk butelek zwrotnych 0,5l.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
Nagrody.
Prowadzący Promocję zobowiązani są do umożliwienia Przedstawicielowi Handlowemu
umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu w PSD materiałów informujących o zasadach
promocji i Nagrodach.
Możliwe jest co najwyżej trzykrotne uczestnictwo w Promocji przez tego samego
Prowadzącego.
Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.
Promocja objęta regulaminem nie łączy się z innymi promocjami Browaru Namysłów Sp. z
o.o..
Browar Namysłów nie odpowiada za okresową niedostępność w punkcie sprzedaży
detalicznej piwa objętego Promocją.

Postanowienia końcowe
26. Rozliczenie promocji nastąpi w formie raportu końcowego na podstawie kopii faktur lub
druków zamówień (z datą od 1. września 2015 do 30. września 2015r.), oraz zestawienia
zamówień i protokołów odbioru pakietu promocyjnego. Osobami odpowiedzialnymi za
rozliczenie końcowe są Koordynatorzy ds. Sprzedaży Detalicznej, Regionalni Kierownicy
Sprzedaży ds. Detalu oraz Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej.
27. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji w zakresie postanowień pomiędzy Prowadzącym a
Browarem Namysłów sp. z o.o., mogą być składane przez Prowadzącego pod rygorem
nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres Browaru Namysłów sp. z o.o
najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. Nie złożenie
reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Prowadzącego wszelkich
roszczeń.
28. Reklamacje rozpatrywać będzie w terminie 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia, specjalnie
powołana do tego celu Komisja, która w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji poinformuje
pismem poleconym o swej decyzji zgłaszającego reklamację.
29. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Browarem Namysłów sp. z o.o.
30. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Prowadzącego, siedzibie
Browaru Namysłów Sp. z o.o. oraz na stronie www.piwobraniewo.com.pl.
31. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne,
pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostaną skuteczne i wiążące a
zapisy zakwestionowane zostaną zastąpione możliwie najbliższym intencji wyrażonej w
postanowieniu zastępowanym.
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