
Regulamin akcji cenowej pod nazwą  

„Ułatwiamy poranki z Danone – dobierz płatki w kubku za 50% ceny” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Kup przekąskę – dobierz napój za 50% ceny” [dalej również jako 

„Akcja”] jest Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-894 Poznań, Plac Andersa 7, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000636642, NIP: 522-30-71-241, REGON 365388398, o kapitale 

zakładowym w całości pokrytym  113.215.000,00 zł. 

2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranych sklepach działających 

pod marką "Żabka" prowadzonych przez podmioty w ramach współpracy z Żabka Polska Sp. z o.o. 

[dalej również jako „Sklepy”].  

3. Celem Akcji jest promocja wybranych produktów objętych niniejszą Akcją.  

4. Udział w Akcji jest dobrowolny. 

5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani 

zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.). 

6. Akcją objęte są produkty dostępne w Sklepach zaliczone do kategorii „Nabiał” oraz „Artykuły 

spożywcze”, wyraźnie oznaczone w Sklepie w sposób określony w niniejszym Regulaminie  

i wymienione w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu [dalej również 

jako „Produkty”, a w odniesieniu do zestawienia obejmującego Produkty uczestniczące w Akcji jako 

„Zestawienie”].  

7. Na gruncie niniejszego Regulaminu pod pojęciem „Nabiał” oraz „Artykuły spożywcze” należy 

rozumieć Produkty zgodnie z poniższym:  

a) Nabiał – wybrane produkty marki Danone (Activia i Ale Pitny) dostępne w Sklepach zaliczone  

do kategorii „Nabiał”, wyraźnie oznaczone w Sklepie w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie i wymienione w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, 

b) Artykuły spożywcze – płatki śniadaniowe w kubku (do zalania jogurtem, mlekiem) dostępne  

w Sklepach zaliczone do kategorii „Artykuły spożywcze”, wyraźnie oznaczone w Sklepie w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie i wymienione w zestawieniu stanowiącym załącznik  

do niniejszego Regulaminu określane są w niniejszym Regulaminie także jako „Artykuły 

spożywcze”.  

8. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie. 

9. Akcja trwa od dnia 13.03.2019 r. i obowiązuje do 09.04.2019 r.  

10. Wszelkie informacje o Akcji (reklama telewizyjna, Internetowa) dostępne również na materiałach 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

11. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi 

akcjami dostępnymi w Sklepach. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Akcji nabyła 

wybrany produkt marki Danone (Activia lub Ale Pitny), tj. Produkt: 

a) wyraźnie oznaczony w Sklepie za pomocą drukowanych materiałów marketingowych,  

m. in. wkładką do listwy cenowej lub wobblerem których wzór stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego Regulaminu,  



b)  wymieniony w Zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, warunków  

i terminów. 

3. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w związku z niniejszą Akcją, Uczestnik nie jest uprawniony do skorzystania z Rabatu na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Każda osoba, o której mowa w rozdziale II pkt. 1 Regulaminu, która w okresie obowiązywania Akcji 

dokona w Sklepie zakupu wybranego Produktu marki Danone (Activia lub Ale Pitny), tj. produktu 

zaliczonego do kategorii Nabiał, wyraźnie oznaczonego w Sklepie w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie i wymienionego w Zestawieniu aktualnym w dniu zakupu, uprawniona będzie do zakupu 

Produktu zaliczonego do kategorii Artykuły spożywcze za 50% ceny standardowej obowiązującej w 

Sklepie w dniu zakupu [dalej również jako „Rabat”].   

2. Zakup wybranego Produktu marki Danone (Activia lub Ale Pitny) uprawnia w ramach Akcji do nabycia 

płatków śniadaniowych w kubku z zastosowaniem Rabatu wyłącznie w odniesieniu do Produktów: 

a) wyraźnie oznaczonych w Sklepie za pomocą drukowanych materiałów marketingowych m. in. 

wkładką do listwy cenowej lub wobblerem których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

b)  wymieniony w Zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zakup jednego wybranego Produktu marki Danone (Activia lub Ale Pitny) uprawnia do zakupu 

jednego opakowania płatków śniadaniowych w kubku za 50% ceny standardowej obowiązującej  

w Sklepie w dniu zakupu.  

4. Uczestnik może jednorazowo zakupić dowolną ilość wybranego Produktu marki Danone (Activia  

lub Ale Pitny), która uprawnia go do zakupu takiej samej ilości opakowania płatków śniadaniowych 

w kubku z zastosowaniem Rabatu.   

5. Uczestnik uprawniony jest do zakupu opakowania płatków śniadaniowych w kubku z Rabatem 

wyłącznie w przypadku dokonania jednoczesnego zakupu wybranego Produktu marki Danone 

(Activia lub Ale Pitny) i jednego opakowania płatków śniadaniowych w kubku (zakup Produktów 

objęty jednym paragonem fiskalnym).  

6. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny.  

7. Rabat na wybrane opakowanie płatków śniadaniowych w kubku jest liczony w kasie od cen 

standardowych obowiązujących w Sklepie i nie łączy się z innymi akcjami cenowymi/promocjami. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez 

stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” 

2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia 

reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

http://www.zabka.pl/kontakt


2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Organizatora znajdująca się na stronie www. 

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.zabka.pl/produkty/ulatwiamy-poranki-z-danone oraz na stronie 

www.freshmarket.pl/produkty/ulatwiamy-poranki-z-danone w okresie trwania Akcji. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu 

i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia 

reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik numer 1 

Zestawienie produktów biorących udział w akcji cenowej pod nazwą „Ułatwiamy poranki z Danone – 

dobierz płatki w kubku za 50% ceny” 

 

Płatki śniadaniowe w kubku 

12001731 OWSIANKA INNA BAJKA KOKOS I ANANAS 70G 

12001691 OWSIANKA INNA BAJKA MATCHA I CHIA 70G 

12001708 OWSIANKA INNA BAJKA MANGO/JAGO.GOJI 70G 

12001754 JAGLANKA INNA BAJKA JABŁKO/MIECHUNKA 65G 

12001690 OWSIANKA INNA BAJKA ESPRESSO I MORWA 70G 

12001755 JAGLANKA INNA BAJKA MARCHEWKA/POMAR. 65G 

12001723 PŁATKI KUKURYDZIANE 40G BRUGGEN 

12001704 PŁATKI COOKIES BRUGGEN 30G KUBEK 

12001724 PŁATKI KULECZKI CZEKOLADOWE BRUGGEN 30G 

12001125 MUSLI CODZ/DEL ONEDAYMORE MIX 60-80G 

10986658 OWSIANKA INSTANT MIX 65G BRUGGEN 

12002140 MUSLI SERDUSZKA Z CZEKOL. I KOKOSEM 30G 

12003767 GRANOLA Z MIODEM I ORZECHAMI 80G  

12003786 GRANOLA Z CZEKOLADĄ 80G  

12003877 MUSLI BŁONNIKOWE KUBEK 80G 

12003878 MUSLI ODPORNOŚCIOWE KUBEK 70G 

Wybrane produkty marki Danone (Activia i Ale Pitny) 

10916215 NAPÓJ JOG. ALE PITNY 300G TRUSK/BANAN  

12000995 JOGURT ACTIVIA  SUSZONA ŚLIWKA 120G 

12001005 JOGURT ACTIVIA TRUSKAWKA 120G  

12003768 JOGURT ACTIVIA NATURALNY 150G 

10916365 JOGURT NATURALNY Z ZIARNAMI ZBÓŻ 175G 

10921115 JOGURT NATURALNY 165G DANONE 

10925552 JOGURT PITNY ACTIVIA TRUS-KIWI 300G 

10925551 JOGURT PITNY ACTIVIA ŚLIWKA 300G 

10987834 JOGURT PITNY ACTIVIA NATURALNY 300G 

12002038 JOGURT PITNY ACTIVIA ŚLIWKA/LEN 280G 

12001171 JOGURT PIT ACTIVIA KIWI/GRUSZKA/LEN 290G 

12003637 JOGURT PITNY ACTIVIA MORELA/LEN 290G 

12000996 JOGURT PIT ACTIVIA  MANG/ANAN/LEN 280G 

10968932 JOGURT PITNY ACTIVIA JAG-BOR 300G 

10930027 NAP. JOGURT ALE PITNY BRZOSK-MARAK 290G 

10930056 NAP. JOGURT ALE PITNY TRUSK- POZIOM 290G 

10932272 JOGURT ACTIVIA NATURALNY 180G 
 



 

 

Załącznik numer 2 

Drukowane materiały marketingowe nakierowujące na promocję  

Oznaczenie woblerem przy produktach z asortymentu Nabiał  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie listwy cenowej przy produktach z asortymentu Artykuły Spożywcze  

na lodówce – 2 szt.  


