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R E G U L A M I N  P R O M O C J I  „ R o z d a j e m y  b o n y ”  

 

Niniejszy regulamin [dalej: „Regulamin”] określa zasady przeprowadzenia przez Netto 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 

Kobylanka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość 

kapitału zakładowego: 500.000.000,00 zł [dalej: „Netto”], jako organizatora, akcji 

promocyjnej pn. „Rozdajemy bony” [dalej: „Promocja”]. 

 

§ 1 

Okres i Miejsce Promocji  

 

1. Promocja obowiązywać będzie w dniach 18.06-24.06.2018 r. [dalej: „Okres 

Promocji”].  

 

2. Promocja obowiązywać będzie w sklepie Netto na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

[dalej: „Miejsce Promocji”]: 

 

• Netto Dąbrowa Górnicza 5501 – ul. 11 Listopada 18B; 
 

3. Voucher, o którym mowa w dalszej części Regulaminu podlegać będzie wydawaniu  

i realizacji wyłącznie w Okresie Promocji i wyłącznie w Miejscu Promocji.     

 

§ 2 

Zasady Promocji 

 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych [dalej: „Osoba Uprawniona”].  

 

2. Osobie Uprawnionej, która w Okresie Promocji i w Miejscu Promocji od dnia 

18.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 roku zrobi zakupy za co najmniej 35,00 zł (słownie: 

trzydzieści pięć złotych, 00/100) [dalej: „Uczestnik”], Netto wyda jeden voucher 

uprawniający do otrzymania rabatu zakupowego na kolejne zakupy w wysokości 10,00 

zł (słownie: dziesięć złotych, 00/100) [dalej: „Voucher”], który to Voucher Uczestnik 

może wykorzystać wyłącznie w chwili uiszczania płatności za kolejne zakupy  

w Okresie Promocji od dnia 25.06.2018 r. do dnia 1.07.2018 r. i w Miejscu Promocji  

o wartości co najmniej 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych, 00/100),  

z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

 

3. Uczestnik przy jednorazowych zakupach może otrzymać nie więcej niż jeden Voucher. 
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4. Uczestnik przy jednorazowych zakupach może wykorzystać nie więcej niż jeden 

Voucher. 

 

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

6. Z Promocji całkowicie wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży  

w Okresie Promocji i w Miejscu Promocji [dalej: „Produkty Wyłączone”]: 

 

a) wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

(Dz.U.2017.957 t.j. ze zm.); 

 

b) napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. 2016.487 j.t. ze zm.); 

 

c) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U.2017.149 t.j. ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią; 

 

d) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 j.t. ze zm.). 

 

7. Wartość Produktów Wyłączonych przy robieniu zakupów przez Uczestnika nie może 

składać się na kwoty minimalne, o których mowa w ust. 2 powyżej – wartość takich 

Produktów Wyłączonych zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów 

przez Uczestnika i dopiero wówczas może zaktualizować się podstawa do otrzymania 

Vouchera. 

 

8. W przypadku ewentualnego zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał 

Voucher, Uczestnik obowiązany jest także do zwrotu Vouchera o ile wskutek zwrotu 

towaru wartość zakupów okaże się być niższa niż 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć 

złotych, 00/100). 

 

9. W przypadku ewentualnego zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał 

z Vouchera, Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej. 

 

10. Osoba Uprawniona posiadająca Voucher przekazuje go sprzedawcy do realizacji przed 

dokonaniem płatności za zakupy. Jeżeli warunki realizacji wskazane w regulaminie 

zostaną spełnione, Voucher zostanie potraktowany jako środek płatności i obniży 

wymaganą do zapłaty kwotę.  

 

§ 3 
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Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją [dalej: „Reklamacje”] należy zgłaszać 

elektronicznie na adres netto@netto.pl albo pisemnie na adres Netto wskazany we 

wstępie niniejszego Regulaminu. 

 

2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia 

ich otrzymania.  

 

3. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji  Netto poinformuje składającego Reklamację za 

pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 

 

4. W przypadku konieczności uzupełnienia Reklamacji Netto niezwłocznie, nie później 

jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę 

składającą Reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej 

liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej Reklamacji. 

 

5. Decyzja Netto w przedmiocie Reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin, a także informacje dotyczące Promocji dostępne są w formie 

papierowej w Miejscu Promocji. 

 

2. Netto zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania Promocji, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać 

Uczestnika jego praw już nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach dotyczących Promocji, w tym reklamowo-

promocyjnych, innych niż niniejszy Regulamin mają jedynie charakter informacyjny. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

 


