Regulamin Akcji promocyjnej dla Klientów sklepów Żabka i Freshmarket
„Kup produkt przedpłacony Google Play, Xbox lub Sony i zgarnij 20% na zakupy w sklepach Żabka”
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§1 Postanowienia wstępne
Akcja promocyjna, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach wzajemnych
hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540) z późniejszymi zmianami.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kup produkt
przedpłacony Google Play, Xbox lub Sony i zgarnij 20% na zakupy w sklepach Żabka”, zwana dalej „Akcją”.
Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem Akcji jest Żabka Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, Plac Władysława Andersa 7,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000662856, NIP: 527-26-38-392, wysokość kapitału
zakładowego: 298.644.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
Akcja skierowana jest do Klientów sklepów „Żabka” i „Freshmarket” sieci franczyzowej Żabka Polska S.A., zwanych
dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
Celem Akcji jest wsparcie dystrybucji produktów przedpłaconych Google Play, Sony Playstation oraz Xbox Live w
sklepach „Żabka” i „Freshmarket”.
§2 Zasady uczestnictwa w Akcji
Akcja odbędzie się w dniach od 21.03.2018 r. do 17.04.2018 r.
W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania
zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.
Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dokonanie nabycia jednego z produktów przedpłaconych:
a. Google Play Store 50 PLN (indeks: 80202694),
b. Google Play Store 75 PLN (indeks: 80202695),
c. Google Play Store 150 PLN (indeks: 80202696),
d. Sony PS Network PL 50 PLN (indeks: 80202697),
e. Sony PS Network PL 100 PLN (indeks: 80202698),
f. Sony PS Network PL 200 PLN (indeks: 80202699),
g. Xbox Live R15 20 PLN (indeks: 80202712),
h. Xbox Live R15 50 PLN (indeks: 80202713),
i. Xbox Live R15 70 PLN (indeks: 80202714),
j. Xbox Live R15 100 PLN (indeks: 80202715),
k. Xbox Live R15 200 PLN (indeks: 80202716)
w terminie od dnia 21.03.2018 r. do dnia 17.04.2018 r. w sklepie „Żabka” lub „Freshmarket”.
Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych
w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
W Akcji można wziąć udział wielokrotnie.
§3 Nagrody
W zamian za udział w Akcji i dokonanie nabycia produktu przedpłaconego wymienionego w §2 pkt 3 powyżej
Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody.
Nagrodą jest kupon w wysokości 20% wartości nominalnej nabytego produktu przedpłaconego uprawniający
do zakupu produktów do wartości brutto otrzymanego kuponu w którymkolwiek sklepie sieci „Żabka” lub
„Freshmarket” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów
tytoniowych i paysafecard.
Jeden Uczestnik może otrzymać wiele nagród. Każdorazowo jednak warunkiem otrzymania nagrody jest
spełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Akcji opisanych w §2, w szczególności każdorazowe
nabycie produktu przedpłaconego.
Kupony można zrealizować w sklepach sieci „Żabka” lub „Freshmarket” w terminie do dnia 30.04.2018 r.
Realizacja uprawnienia do otrzymania nagrody wynikającej z otrzymanego przez Uczestnika kuponu polega na
przedstawieniu lub przeczytaniu go kasjerowi/ekspedientowi w sklepie.
Wartość kuponu stanowiącego nagrodę wynosi odpowiednio:
a. Google Play Store 50 PLN (indeks: 80202694) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 10,00 zł brutto,
b. Google Play Store 75 PLN (indeks: 880202695) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 15,00 zł brutto,
c. Google Play Store 150 PLN (indeks: 80202696) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 30,00 zł brutto,
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d. Sony PS Network PL 50 PLN (indeks: 880202697) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 10,00 zł brutto,
e. Sony PS Network PL 100 PLN (indeks: 80202698) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 20,00 zł brutto,
f. Sony PS Network PL 200 PLN (indeks: 880202699) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 40,00 zł brutto,
g. Xbox Live R15 20 PLN (indeks: 80202712) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 4,00 zł brutto,
h. Xbox Live R15 50 PLN (indeks: 80202713) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 10,00 zł brutto,
i. Xbox Live R15 70 PLN (indeks: 80202714) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 14,00 zł brutto,
j. Xbox Live R15 100 PLN (indeks: 80202715) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 20,00 zł brutto,
k. Xbox Live R15 200 PLN (indeks: 80202716) uprawnia do otrzymania kuponu o wartości 40,00 zł brutto.
Maksymalna liczba nagród wynosi 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk.
§4 Przekazanie nagród
Nagroda zostanie przekazana wszystkim Uczestnikom, którzy spełnią warunki uczestnictwa.
Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora w dniach od 21.03.2018 do 17.04.2018.
Przekazanie nagrody następuje poprzez wydruk kuponu z systemu kasowego w sklepie „Żabka” lub „Freshmarket”
po nabyciu wybranego produktu przedpłaconego i przekazanie go Uczestnikowi.
Uczestnik nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
Organizator nie przewiduje również cesji prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie
zostanie odebrana przez Uczestnika.
Nagrody uzyskane w ramach Akcji są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2016.2032 t.j.).
§6 Postanowienia końcowe
Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej (listem poleconym) z
dopiskiem „Kup produkt przedpłacony Google Play, Xbox lub Sony i zgarnij 20% na zakupy w sklepach Żabka” na
adres: Żabka Polska S.A., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań albo drogą poczty elektronicznej na adres: uslugi@zabka.pl
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji lub daty otrzymania nagrody.
W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data stempla
pocztowego.
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie reklamacji musi zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail)
oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji.
Składający reklamację Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem lub pismem wysłanym
na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem
powszechnym.
Uczestnictwo w Akcji nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Akcji, za wyjątkiem
udziału w postepowaniu reklamacyjnym zgodnie z §6 ust. 1-7 Regulaminu. Złożenie reklamacji jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
prawidłowej realizacji postepowania reklamacyjnego dotyczącego Akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do prawidłowego
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Akcji. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do
danych, prawo ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
11. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: www.zabka.pl i
www.freshmarket.pl. Na żądanie Uczestnika Regulamin zostanie przesłany e-mailem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Akcji zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora.
Uczestnik biorąc udział w Akcji akceptuje postanowienia Regulaminu.
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