
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

POD NAZWĄ 

„Z pieprzem” 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest pod nazwą „Z pieprzem” (zwana dalej 

„Promocją”), na terenie całej Polski, w sklepach  zajmujących się sprzedażą detaliczną 

produktów objętych Promocją, których producentem jest Stock Polska Sp. z o.o. oraz za 

pośrednictwem strony internetowej www.zoladkowadeluxe.pl. Promocja jest urządzana 

na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) 

2. Organizatorem Promocji jest Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-335 

Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd rejonowy dla Gdańska-Północy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254913, posiadająca NIP 701-

00-16-236, REGON: 140487829  (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Sprzedażą promocyjną objęta jest wódka Żołądkowa Gorzka de Luxe z Pieprzem 

wyłącznie w opakowaniach o pojemności 500 ml z zawieszką promocyjną (zwana dalej 

„Produktem Promocyjnym”). Zawieszka dołączana do Produktu Promocyjnego zawiera 

pole pokryte farbą zdrapkową, pod którą ukryty jest kod umożliwiający dokonanie 

zakupu ze zniżką grilla marki Dancook (zwanego dalej „Zakupem Rabatowym”) w 

sklepie internetowym http://dancook-grill.pl/ (zwanym dalej „Sklepem”) na zasadach 

opisanych w pkt 13 Regulaminu.  

4. Promocja trwa od dnia 01.06.2016 r. do  wyczerpania puli nagród  określonych w pkt 14 

Regulaminu, nie później niż do dnia 31.08.2016 r., przez co rozumie się okres sprzedaży 

Produktów Promocyjnych w Promocji. 

5. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie określonym w pkt 4 Regulaminu 

nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 

6. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,  

zamieszkałych na terenie Polski posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ 

Kodeksu Cywilnego oraz pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej 

„Uczestnikami”). Promocja nie jest skierowana do pracowników: Organizatora oraz 

MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, a także członków ich rodzin. 

Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, 

rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak 



i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).   

 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

7. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące 

warunki: 

a. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2016 r. do godz. 23:59:59 dnia 

31.08.2016 r. dokonać transakcji zakupu przynajmniej jednego Produktu 

Promocyjnego, udokumentowanego na  - paragonie fiskalnym lub fakturze 

VAT (zwanego dalej „Dowodem Zakupu”), 

b. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2016 r. do godz. 23:59:59 dnia 

01.09.2016 r. dokonać zgłoszenia swojego udziału w Promocji (zwanego 

dalej „Zgłoszeniem”) poprzez: 

  wejście na stronę internetową (www.zoladkowadeluxe.pl), której 

adres znajduje się na zawieszce promocyjnej, 

  potwierdzenie ukończenia 18 roku życia (przez zaznaczenie 

odpowiedniego pola), 

  przejście na stronę Sklepu przez kliknięcie polecenia 

„ZREALIZUJ KOD” i dokonanie Zakupu Rabatowego 

wybranego artykułu (bądź artykułów) objętych promocją „Z 

pieprzem” z użyciem kodu określonego w pkt 13 Regulaminu. 

Podczas dokonywania Zakupu Rabatowego Uczestnik 

zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres dostawy, adres 

e-mail i numer telefonu oraz potwierdzić zapoznanie się z 

regulaminem Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. 

Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 01.09.2016 r. o godz. 23:59:59. 

Za moment dokonania Zgłoszenia przyjmuje się zakończenie dokonywania 

Zakupu Rabatowego przez klikniecie polecenia „Potwierdź zakup”. O 

zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania w systemie 

komputerowym Sklepu.  

8. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód/Dowody Zakupu do dnia zakończenia 

procedury weryfikacyjnej wskazanej w pkt 19 Regulaminu  w celu potwierdzenia 

uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu nie może być 

późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy Dowód Zakupu ma datę 

tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż 
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godzina dokonania Zgłoszenia. 

9. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu wielokrotności jednego Produktu 

Promocyjnego udokumentowanego za pomocą jednego Dowodu Zakupu, Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup 

jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. 

Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 4 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest 

udokumentowany na jednym dowodzie zakupu – Uczestnik ma prawo dokonać 4 

Zgłoszeń w Promocji. 

10. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Promocji. Aby dokonać kolejnego 

Zgłoszenia należy każdorazowo spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7  

Regulaminu. Jedno Zgłoszenie może zostać nagrodzone w Promocji wyłącznie jeden raz. 

11. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w 

terminie określonym w pkt 19 Regulaminu, przesłania oryginału Dowodu/Dowodów 

Zakupu dokumentującego/dokumentujących zakup takiej liczby Produktów 

Promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Promocji. Przesłane 

Dowody Zakupu muszą dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie 

określonym w pkt 4 Regulaminu.   

12. W Promocji nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego 

Regulaminu.  

 

NAGRODY W PROMOCJI  

13. W niniejszej Promocji przewidziano równorzędne nagrody, każda nagroda w postaci: 

zniżki w wysokości 50 zł brutto  na dokonanie jednorazowego zakupu (na jednym 

dowodzie zakupu) wyłącznie grilla (lub grilli) objętego (objętych) promocją „Z 

pieprzem”  w Sklepie (zwana dalej „Zniżką”). Zniżka stanowiąca nagrodę w Promocji 

jest przyznawana podczas dokonywania Zakupu Rabatowego wyłącznie na podstawie 

kodu ukrytego pod zdrapką na zawieszce dołączonej do zakupionego Produktu 

Promocyjnego (zwanego dalej „Kodem”).  Dokonywanie Zakupów Rabatowych odbywa 

się na zasadach określonych w regulaminie Sklepu, który jest dostępny pod adresem: 

http://dancook-grill.pl/ po kliknięciu na dole strony w link „Regulamin” oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać ze Zniżki na podstawie Kodu, 

należy w trakcie dokonywania Zakupu Rabatowego, po wybraniu artykułu, w 

odpowiednim polu wpisać Kod. Po prawidłowym wpisaniu Kodu nastąpi automatyczne 

przeliczenie wartości koszyka zakupowego z uwzględnieniem 50 zł zniżki. W wypadku, 

gdy pula nagród w Promocji zostanie wyczerpana, wówczas po kliknięciu na stronie 

www.zoladkowadeluxe.pl polecenia „ZREALIZUJ KOD” pojawi się informacja o 
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wyczerpaniu puli nagród w Promocji. Kody mogą być wykorzystane w Sklepie do 

wyczerpania puli nagród najpóźniej do dnia 01.09.2016 roku. Kody nie sumują się. Nie 

można wykorzystać więcej niż jednego Kodu podczas jednorazowego zakupu (na jednym 

dowodzie zakupu). Kody nie łączą się z innymi promocjami. Uczestnik może skorzystać 

ze Zniżki wyłącznie na zakup dostępnego na stronie Sklepu grilla objętego promocją "Z 

pieprzem" tj. jednego z następujących modeli: grill 7200, grill 5600, grill 1000, grill 

1501, grill 9000. W wypadku braku w magazynie Sklepu, któregoś z  grilli objętych 

promocją „Z pieprzem”, Uczestnik może wysłać na adres: kontakt@dancookgrill.pl maila 

z prośbą o informację o dostępności.  W takim wypadku Uczestnik będzie miał 

możliwość dokonania zakupu niedostępnego grilla ze Zniżką w czasie, gdy będzie on już 

dostępny, pod warunkiem, że maila z prośbą o informację o dostępności wyśle najpóźniej 

do dnia 01.09.2016 r. 

14. Liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 1000 szt. Nagrody w Promocji 

zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

15. Laureatom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, ani do 

przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

 

ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

16. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób: każdemu Uczestnikowi, który spełni 

łącznie wszystkie warunki określone w pkt 7 Regulaminu i dokona Zakupu Rabatowego  

w terminie od dnia 01.06.2016 r. do dnia 01.09.2016 r, zostanie przyznana nagroda, z 

zastrzeżeniem, że nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli nagród określonej w 

pkt 14 Regulaminu.   

 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 

17. Dodatkowo w celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od 

weryfikowanego Uczestnika przesłania oryginałów wszystkich Dowodów Zakupu 

dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest 

tożsama z liczbą wszystkich dokonanych przez danego Uczestnika Zgłoszeń. 

Takie żądanie może zostać przedstawione mailowo na adres podany w trakcie 

dokonywania Zakupu Rabatowego najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. W przypadku 

żądania przesłania oryginałów Dowodów Zakupu laureat jest zobowiązany przesłać 

wymagane dokumenty w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego 

żądania na adres biura Organizatora: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13d, 
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03-707 Warszawa. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje 

data nadania przesyłki pocztowej. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do 

nagrody w Promocji.   

18. Przesłany Dowód Zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub 

innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w 

terminie określonym w pkt 4 Regulaminu.  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 

uczestnictwem w Promocji w formie pisemnej na adres biura Organizatora tj. 

Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13 d, 03-707 Warszawa. Reklamacje 

rozpatruje Organizator.  

20. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

21. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu  

oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

22. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.  Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Promocji są wykorzystywane na 

potrzeby jej organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Administratorem danych 

osobowych uczestników Promocji jest firma Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, będąca Organizatorem. Dane osobowe 

przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji przy wykorzystaniu strony 

internetowej i zasobów organizacyjno-technicznych firmy MDA Promotion Agencja 

Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Zięby 6 Kościno, 71-020 Dołuje. Każdy Uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w 

Promocji i otrzymania w niej nagrody. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku 

z uczestnictwem i dla celów urządzenia Promocji są wykorzystywane wyłącznie dla celu 

prawidłowego jej przeprowadzenia z uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego i nie 

podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne ze 

względu na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy regulamin. Po upływie tego 

okresu są one niszczone. Uczestnicy podają swoje dane i wyrażają zgodę na ich 



przetwarzanie na zasadzie dobrowolności, z zastrzeżeniem, że odmowa wyrażenia zgody 

lub podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Promocji i wypełnienie 

zobowiązań przez Organizatora wynikających z niniejszego regulaminu.  

24. Regulamin Promocji dostępny jest w biurze Organizatora w Warszawie pod adresem: 

Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa oraz na stronie 

www.zoladkowadeluxe.pl. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie 

trwania Promocji. Zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników. 

Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie 

www.zolodkowadeluxe.pl 

26. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących 

Promocji mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

28. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora. 

 

http://www.zoladkowadeluxe.pl/
http://www.zolodkowadeluxe.pl/

