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REGULAMIN PROMOCJI Colian spółka z o.o.  

Promocja buy&get „Kup żelki Akuku! i Galaretki Hellena za min. 10 zł i odbierz maskotkę!” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w promocji 

typu buy&get w sklepach (zwanych też dalej „SKLEPY”), prowadzonej pod nazwą Promocja 

buy&get „Kup żelki Akuku! i Galaretki Hellena za min. 10 zł i odbierz maskotkę!” (zwaną dalej 

„Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ul. Zdrojowa 1,  

62-860 Opatówek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000269526, NIP 618-204-52-00, REGON 300446241,  „Organizator”.  

3. Niniejsza promocja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Promocja jest prowadzona na terenie sklepów (zwane dalej „SKLEPY”) do których trafi 

konfekcjonowany STAND 1_4 AKUKU 23,82 KG (zwany dalej „STAND”) z produktami 

promocyjnymi oraz gratisem dla konsumenta. 

5. Promocja przeznaczona jest dla klientów SKLEPÓW, przy czym przez określenie „Klient 

SKLEPÓW” rozumie się konsumenta uprawnionego do dokonywania zakupów na terenie 

SKLEPÓW z zastrzeżeniem ust. 6 .  

6. Osoby które nie posiadają zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji 

przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała 

się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.  

7. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.05.2019 roku i obowiązuje do wyczerpania zapasów 

gratisów opisanych w dalszej części niniejszego regulaminu, ale nie później niż do dnia 

30.06.2019 roku. Sprzedaż towarów objętych Promocją odbywać się będzie w dniu od 

01.05.2019 roku w SKLEPACH („Okres Promocji”). 

8. Promocja obejmuje produkty: Akuku Żelki Zdrowocki 90g, Akuku Żelki Owocki te nadziane 90g, 

Akuku Żelki Kwaśne Miśki 90g, Akuku Żelki Charakterne Miśki 90g, Akuku Żelki Węże i Pająki 

90g, Akuku Żelki Pyszczki te Nadziane 90g, Hellenka Oranżada Galaretka Czerwona 160g, 

Hellenka Oranżada Galaretka Biała 160g. Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, 

niż określony w pkt 6 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży niż wymienione w pkt 4, nie 

upoważnia do uczestnictwa w Promocji. 
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§ 2 

Zasady Promocji 

Za zakup w Okresie Promocji w SKLEPIE Produktów Promocyjnych w kwocie minimum 10,00 

(dziesięć) PLN brutto jednorazowo (to jest potwierdzonego jednym dowodem zakupu) konsument 

otrzyma bezpłatnie jedną maskotkę(„Maskotka” – wizualizację stanowi załącznik nr 1 ). 

 

1. Zakup Produktów Promocyjnych za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 10,00 PLN brutto 

na jednym dowodzie zakupu uprawnia do odbioru maksymalnie dwóch Maskotek. 

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 

 

§ 3 

Czas trwania Promocji 

1. Liczba Maskotek przeznaczonych dla Uczestników wynosi: 59 200 sztuk (30 sztuk na jednym 

standzie promocyjnym) 

2. Promocja zostanie zakończona z chwilą wyczerpania ilości Maskotek, ale nie później niż w dniu  

30.06.2019 roku. 

§ 4 

Odbiór Maskotek 

1. Maskotki będą dostępne na standzie z produktami objętymi promocją do dnia do wyczerpania 

ich zapasów, ale nie później niż do dnia 30.06.2019 roku. Maskotki wydawane są przez 

pracownika Sklepu  po spełnieniu warunków do jej otrzymania. 

 

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego 

reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.  

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz 

przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.  

4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie 

nie będą rozpatrywane.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 

21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  



3 
 

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących przepisach prawa polskiego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Maskotki nie podlegają zamianie na gotówkę. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie 

www.colian.com oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie interentowej lub materiach reklamowych 

nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.  

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Maskotkę. 

Wszelkie wizerunki Maskotki zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter 

wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń.  

4. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu każdy ma w każdym czasie prawo 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego 

Regulaminu i jego akceptacją.  
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Załącznik nr 1 

Wizualizacja – Maskotka AKUKU 

 

Ilość całkowita: 59 200 sztuk. 

Produkt: Maskotka z plastikowym breloczkiem 

Materiał: 100% poliester  

Wymiary: 15 x 11 cm  

Kolor: niebieska 

Znakowanie: metka z logo 

 

Wizualizacja: 

 


