REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
dla Klientów Makro Cash and Carry Polska S.A.
1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000047354, NIP 522-000-28-60, REGON: 012775559, kapitał zakładowy: 257.068.680
zł, kapitał wpłacony 257.068.680 zł, (dalej „Makro”).
2. Akcja promocyjna adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Makro
z Grupy HoReCa, objętych opieką Przedstawiciela Handlowego Makro (PH), którzy
zostaną zaproszeni do Akcji promocyjnej przez PH (dalej „Uczestnicy”). Poprzez
określenie „Klient”, bądź „Klient Makro” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania
zakupów na terenie placówek handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A., nie
będący konsumentem.
3. Akcja promocyjna trwa od 12.02.2018 do 15.04.2018 albo do wyczerpania wskazanych
w punkcie 4 zapasów produktów przewidzianych do wydania jako nagrody w ramach
sprzedaży premiowej, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
4. Nagrodami w Akcji promocyjnej są spodnie kucharskie firmy CHEMAN z logo Nestle
Professional o wartości 80 zł netto (Organizator przewidział maksymalnie 200 sztuk
nagród)
5. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci jednej sztuki spodni kucharskich firmy
CHEMAN z logo Nestle Professional jest zakup przez Uczestnika na terenie placówek
handlowych Makro, w całym okresie wskazanym w punkcie 3, co najmniej trzech
różnych, wybranych z poniższej tabeli produktów NESTLE PROFESSIONAL, za kwotę
nie mniejszą niż 500 zł netto. W przypadku zakupu przez Uczestnika na terenie
placówek handlowych Makro, w całym okresie wskazanym w punkcie 3, co najmniej
trzech różnych, wybranych z poniższej tabeli produktów NESTLE PROFESSIONAL, za
kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 500 zł netto, Uczestnik będzie uprawniony do
otrzymania takiej liczby sztuk spodni kucharskich firmy CHEMAN z logo Nestle
Professional, jaka będzie odpowiadała wielokrotności kwoty 500 zł netto wydanej przez
Uczestnika na ww. zakupy, z zastrzeżeniem przypadku wcześniejszego wyczerpania
zapasów produktów przewidzianych do wydania jako nagrody w ramach niniejszej akcji
promocyjnej.
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Kod Nestle Kod Makro

Nazwa produktu

masa

5430096

205 790

WINIARY Majonez Dekoracyjny

3L

12235527

77 180

WINIARY Barszcz biały

900g

12235528

76 062

WINIARY Żur

800g

12235526

76064

WINIARY Barszcz czerwony

1kg

5430015

560 949

WINIARY Rosół drobiowy

2,2kg

5430084

562 271

WINIARY Rosół wołowy

2,2kg

12091262

638 838

WINIARY Rosół warzywny

2,2kg

12095151

673 241

MAGGI Baza do sosów - Demi Glace

900g

12094723

635 592

WINIARY Sos pieczeniowy - baza

1kg

12134984

685 184

MAGGI Sos boloński

900g

12253932

81 426

WINIARY Sos sałatkowy uniwersalny

900g

12094845

648 347

MAGGI Sos z grzybów leśnych - baza

900g

12098772

649 497

MAGGI Esencjonalny sos pieczeniowy

1kg

12117835

560 948

MAGGI Przyprawa do zup, sosów, sałatek

6kg

6. Wydanie Uczestnikowi nagród, o których mowa w punkcie 5
Regulaminu,
w odniesieniu do których Uczestnik spełnił warunki ich otrzymania, nastąpi
w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia Akcji promocyjnej. Makro wyda
nagrody za pośrednictwem przedstawiciela Makro i udokumentuje ten fakt na piśmie
podpisem Uczestnika lub upoważnionej przez niego osoby i jego pieczątką firmową.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie
przysługuje jakikolwiek ekwiwalent za niewykorzystane kwoty zakupów lub wcześniejsze
wyczerpanie nagród.
8. W związku z tym, iż nagroda przypadnie przedsiębiorcy - to na nim będzie ciążył
obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.
9. Nadzór nad przebiegiem Akcji promocyjnej ze strony Organizatora pełni Komisja,
w skład której wejdą:
• Monika Kolmus - Nestle Professional
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•

Piotr Kuziela – Makro Cash and Carry Polska S.A.

10. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od
daty jej zakończenia wyłącznie listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna.
11. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Akcji promocyjnej
wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w każdej Hali Makro w Dziale Obsługi Klienta.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie
pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich w sposób u niego przyjęty.
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