Regulamin Promocji
„Kup dowolny starter T-Mobile/Heyah a otrzymasz bon towarowy na Hot-Doga w Żabce”
(obowiązuje w dniach 10.11 – 23.11.2021 r. lub do wyczerpania bonów towarowych lub Hot-Dogów promocyjnych)
§1. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Organizatorem Promocji „Kup dowolny starter T-Mobile/Heyah a otrzymasz bon towarowy na Hot-Doga w Żabce (dalej jako
„Starter Promocyjny”) a otrzymasz bon towarowy na Hot-Doga (dalej jako: „Hot-Doga promocyjnego”) w Żabce” (dalej jako:
„Promocja”) jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, NIP: 522-30-71-241, BDO: 000016909, REGON: 36388398, o kapitale
zakładowym w wysokości 113 215 00,00 zł (w całości opłaconym) (dalej jako: „Organizator”).
2. Partnerem Promocji jest T-Mobile Polska S.A., ul Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 391193, NIP: 526-10-40-567, REGON: 011417295 o kapitale zakładowym 711 210 000 (w całości
opłaconym) (dalej jako: „Partner”).
3. Promocja trwa od 10 listopada 2021 r. od godziny 00:01- do 23 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (dalej jako: „Okres Trwania
Promocji”) lub do wyczerpania puli nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. W ramach Promocji można otrzymać – bon towarowy w formie kodu na wydruku z kasy (dalej jako: „kod”) uprawniający do
otrzymania Hot-Doga promocyjnego w sieci sklepów Żabka. Liczba kodów oraz Hot-Dogów promocyjnych jest ograniczona.
5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Żabka, prowadzonych przez podmioty w
ramach współpracy z Żabka Polska Sp. z o.o. (dalej również jako „Sklepy”), za wyjątkiem sklepów wyłączonych z Promocji,
których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
7. Promocja 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.
8. Zasady Promocji są określone w niniejszym Regulaminie.
9. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
10. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami
dostępnymi w Sklepach.
11. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość
nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie
przekracza kwoty 2.000 zł; (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług
nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności).

§2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji (dalej: ”Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w Okresie Trwania Promocji dokona zakupu jednego
ze starterów promocyjnych określonych w lit. a
a.

Lista Starterów Promocyjnych:

Artykuł

Krótki tekst artykułu

10930674 STARTER T-MOBILE NA KARTĘ 5
10934352 STARTER INTERNET NA KARTĘ W T-MOBILE 5
10908572 STARTER HEYAH 5 ZŁ 55GB UA

§3. ZASADY OTRZYMANIA I ZREALIZOWANIA KODU
1.
2.

Klient po dokonaniu zakupu Startera Promocyjnego otrzymuje na paragonie z kasy fiskalnej kod na Hot-Doga promocyjnego.
Kod może zostać wykorzystany do odbioru dowolnego Hot-Doga promocyjnego określonego w lit. b w dowolnym sklepie sieci
Żabka.
b. Lista Hot-Dogów promocyjnych

Artykuł
80410551
80401073
80401232
80410524
80410911
80410003
80410404
80410451
80410561
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krótki tekst artykułu
HOT DOG PARÓWKA Z SZYNKI MW
HOT-DOG Z KABANOSEM GX
HOT-DOG Z KIEŁB. BEKON GX MW
HOT DOG Z PARÓWKĄ BEZ MIĘSA MW
HOT DOG Z PARÓWKĄ BEZ MIĘSA MW NOWA
HOT DOG MAXX Z PARÓWK Z SZYNKI XXL GX MW
HOT DOG MAXX Z KIEŁB GRILL GX MW
HOT DOG MAXX Z KIEŁB MORLIŃSKA Z KUR MW
HOT DOG AMERYKAŃSKI Z PARÓWKĄ MW

Klient jest uprawniony do otrzymania takiej ilości kodów na Hot Doga promocyjnego, jaka odpowiada ilości zakupionych Starterów
Promocyjnych uwzględnionych na paragonie fiskalnym dokumentującym ten zakup.
Realizacja kodu jest możliwa do dnia 30 listopada 2021 r. (po upływie tego terminu kod straci swoją ważność i nie będzie
umożliwiał odbioru Hot-Doga promocyjnego w sieci handlowej Żabka).
Kody nie podlegają wymianie na gotówkę zarówno w całości, jak i częściowo.
Kody są jednorazowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kody, które zostały utracone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczyt.
Każdy kod stanowi uprawnienie do otrzymania i odbioru Hot-Doga promocyjnego we sklepach sieci Żabka na terenie całego kraju
za wyjątkiem sklepów wyłączonych z Promocji, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Regulamin korzystania z kodów będących formą bonów towarowych Żabka dostępny na https://www.zabka.pl/wygodneuslugi/bony-towarowe

§ 4. REKLAMACJE
1.
2.

3.

4.
5.
6.

W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z niniejszym Regulaminem jej uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia
reklamacji.
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a) poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje”;
b) pisemnie na adres siedziby Organizatora
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację adres do korespondencji lub adres e-mail, na
który ma być udzielona odpowiedź (w zależności od preferowanego sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację), jak również
wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, w zależności od sposobu wniesienia
reklamacji.
Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia
reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zabka.pl/akcje-promocyjne
2. Uczestnik biorąc udział w Promocji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. Promocja 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 (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08)).
4. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez
Organizatora znajdująca się na stronie www https://www.zabka.pl/kontakt.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga
Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na
zasadach przewidzianych przepisami prawa.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2021r.

Załącznik nr 1
Lista sklepów wyłączonych:
Ulica
ul. Dworcowa 1

Kod pocztowy
60-801

Miasto
POZNAŃ

P.PODZIEMNE LUBICZ-BASZTOWA LOK.L15

31-034

KRAKÓW

UL. GŁOGOWSKA 14

60-734

POZNAŃ

UL. BRACKA 3

00-501

WARSZAWA

