Regulamin Akcji Promocyjnej „Przyjemna, naturalna przekąska - Foodini”

§ 1 Akcja i Organizatorzy
1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Przyjemna, naturalna przekąska - Foodini”
(dalej: „Akcja Promocyjna”) rozpoczyna się 03.07.2019 r. o godzinie 00:01 i będzie trwać do
30.07.2019 r. do godziny 23:59.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-894),
Plac Władysława Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości
113.215.000 PLN w całości pokrytym, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398 (dalej:
„Żabka”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci
Żabka i Freshmarket w godzinach ich otwarcia.
§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.
2. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty (dalej: „Produkty Promocyjne”), których lista
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest jednorazowy zakup przez Uczestnika (na jednym
paragonie) 1 lub więcej produktów marki Foodini oraz zeskanowanie kodu aplikacji mobilnej
Żappka. Spełnienie obu warunków umożliwia zakup produktów w cenie promocyjnej 3,99 zł
brutto.
4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu kilku różnych lub kilku takich
samych Produktów Promocyjnych na jednym paragonie.
5. Rabat zostanie udzielony przy kasie.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. W sytuacji kiedy Uczestnik zakupi
produkt promocyjny Foodini oraz inną przekąską objętą Akcją Promocyjną „Meal Deal” i
zeskanuje kod z aplikacji mobilnej Żappka, Uczestnik otrzyma rabat na zestaw „Meal Deal”
bez dodatkowej obniżki cenowej na produkt Foodini.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zabka.pl/akcje-promocyjne
2. Uczestnik biorąc udział w Akcji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go
bez zastrzeżeń.
3. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie
określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednol. Dz. U. 2018
r. poz. 165 ze zmianami).
4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

