Regulamin Akcji Promocyjnej „Kanapka bogata w składniki – Tomcio Paluch”
§ 1 Akcja i Organizatorzy
1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Kanapka bogata w składniki – Tomcio Paluch” (dalej:
„Akcja Promocyjna”) rozpoczyna się 28.08.2019 r. o godzinie 00:01 i będzie trwać do 24.09.2019 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 marki Tomcio Paluch (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 Tomcio Paluch oraz aktywowanie 1 lub więcej kuponów w aplikacji mobilnej
Żappka, które umożliwiają odebranie kanapki – nagrody za określoną liczbę żappsów:
a. Odbierz bagietkę za 1600 żappsów,
b. Odbierz kanapkę trójkąt za 1500 żappsów,
c. Odbierz mini bagietkę za 1200 żappsów,
d. Odbierz kajzerkę za 700 żappsów.
4. Przy jednym zakupie (na jednym paragonie) można aktywować kilka kuponów w aplikacji Żappka
upoważniających do odbioru kanapki - nagrody.
5. Rabat zostanie udzielony przy kasie.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

§ 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.

