
 
 

REGULAMIN 
 

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „Kup  jednorazowo 2 mleka następne a butelkę lub kubek niekapek 
odbierz GRATIS”. 

 
 
1.  Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kup  jednorazowo 2 mleka następne a butelkę lub kubek 

niekapek odbierz GRATIS” – dalej zwana „Promocją” jest Nestle zwany dalej Organizatorem. 
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski w sieci sklepów Intermarche (nazwa oraz adres 

sklepu) 
3.  Promocja trwa od 23.10 (data) do 29.10(data) lub do wyczerpania zapasów. 
4.  Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepu określanego w punkcie 2. Poprzez określenie „Klient” rozumie 

się każdą osobę fizyczną, posiadającą  przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo 
osobę  poniżej 13. roku życia zawierającą umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą 
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 KC i odwiedzającą sklep wymieniony w punkcie 2. W 
promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin 
(małżonkowie i dzieci).  

5.  Promocją objęte są produkty: Mleko modyfikowane Nan Optipro Plus 2, Nan Optipro Plus 3. („produkty 
promocyjne”).  

6.  Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji u Organizatora w Punkcie Obsługi 
Klienta. 

7.  Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: dokonanie przez Klienta w okresie trwania Promocji jednorazowego 
zakupu w sklepie określonym w pkt. 2 : 

a) 2 mlek modyfikowanych Nan Optipro Plus 2,  
lub 
b) 2 mlek modyfikowanych Nan Optipro Plus 3.  
8. Po spełnieniu warunku opisanego w pkt.7, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania GRATISU w postaci : 
a) przy zakupie 2 mlek modyfikowanych Nan Optipro Plus 2 przysługuje gratis w postaci butelki 
lub,  
b) przy zakupie 2 mlek modyfikowanych Nan Optipro Plus 3 przysługuje gratis w postaci kubka niekapka (jeden z 

trzech kolorów) 
Promocyjne butelki/kubki będą dostępne w specjalnym opakowaniu w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie 

określonym w pkt. 2.  
9. Każdy Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie 

warunki zawarte w regulaminie.  
10. Organizator korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
11.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem 

poleconym na adres wymieniony w pkt 2. , w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później 
jednak niż do dnia 30 grudnia 2018r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla 
pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. 
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora  w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W 
przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia 
dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie 
udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku 
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może 
dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.  

12.  W przypadku złożenia reklamacji przez uczestnika Promocji, jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 
w celach związanych z rozstrzygnięciem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji. 



13.  W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 



 
 
 
 
 


