Regulamin Sprzedaży Premiowej „Karta Dużego Bena”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej „Karta Dużego Bena” (zwanym dalej
„Promocją”) jest Duży Ben Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052
Komorniki, NIP 7773254462, REGON 362568272, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000577163, kapitał zakładowy 500.000 złotych.
2. Promocją objęte są jedynie produkty sprzedawane w sklepach sieci Duży Ben, z
wyłączeniem sprzedaży wyrobów tytoniowych, akcesoriów tytoniowych, produktów
leczniczych, gier hazardowych oraz doładowań telefonicznych.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie pełnoletnia według polskiego prawa osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie klienci indywidualni występujący w Promocji
w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
§ 3. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Udział w Promocji polega na zebraniu co najmniej 6 (sześciu) naklejek promocyjnych
na Kartę „Karta Dużego Bena”. Naklejki promocyjne i Kartę „Karta Dużego Bena” można
otrzymać w okresie trwania niniejszej Promocji w sklepach sieci Duży Ben.
3. W okresie trwania niniejszej Promocji, bezpośrednio po dokonaniu zakupów w sklepach
sieci Duży Ben, Uczestnik otrzymuje od kasjera 1 (jedną) naklejkę za każde jednorazowo
wydane 30,00 złotych (trzydzieści złotych), z tym jednak zastrzeżeniem, że Promocja nie
obejmuje

sprzedaży

wyrobów tytoniowych,

akcesoriów tytoniowych,

produktów

leczniczych, gier hazardowych oraz doładowań telefonicznych, co oznacza, że wartość
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tych wyrobów oraz doładowań nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu ceny zakupów
uprawniających do otrzymania naklejki promocyjnej.
4. Naklejki będą wydawane na podstawie paragonów. W zależności od ceny zakupów na
która opiewa paragon, jeden dowód zakupu może upoważnić do odebrania więcej niż
jednej naklejki.
6. W zamian za przekazanie kasjerowi sklepu sieci handlowej Duży Ben Karty „Karty
Dużego Bena” z przyklejonymi na nią co najmniej 6 (sześcioma) promocyjnymi naklejkami
w okresie trwania niniejszej Promocji, Uczestnik będzie miał prawo do zakupu w tym
momencie w sklepie Duży Ben za cenę 0,01 złotych (jeden grosz) 1 (jednej) wybranej
przez siebie nagrody, spośród następujących nagród:
a) 1 (jednego) zestawu 6 (sześciu) szklanek do piwa o łącznej wartości 39,99 złotych
(trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
b) 1 (jednego) zestawu 4 (czterech) piw Jan Olbracht wraz z 1 (jedną) szklanką do
piwa o łącznej wartości 35,99 złotych (trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt
dziewięć groszy),
c) 1 (jednej) butelki złotego wina musującego ‘ORO” o pojemności 0,75 litra o wartości
29,99 złotych (dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
d) 1 (jednego) opakowania trufli Baileys o gramaturze 135g o wartości 27,99 złotych
(dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- aż do wyczerpania w sklepie Duży Ben zapasu poszczególnych nagród.
7. Promocja będzie prowadzona od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r.
§ 4. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres
Duży Ben Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, z dopiskiem „Reklamacja Promocja „Karta Dużego Bena” w terminie 7 dni od zakończenia Promocji.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko adres zamieszkania
Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji oraz oczekiwanie
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Uczestnika dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Organizator Promocji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o
sposobie jej rozwiązania.
§ 5. Dane osobowe
1. W ramach Promocji nie będę zbierane ani przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe
uczestników. W przypadku wniesienia przez Uczestnika reklamacji, jego dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z przepisami
prawa o ochronie danych osobowych.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach sieci
„Duży Ben”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub
zasad Promocji w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób
niepogarszający warunków uczestnictwa.
3. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem,
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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