Regulamin promocji
"Biesiaduj z Kasztelanem Niepasteryzowanym 2019".
1. Postanowienia ogólne.
1.1.
Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą "Biesiaduj z Kasztelanem
Niepasteryzowanym 2019"., zwanej dalej "Promocją", jest Carlsberg Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000043669, NIP: 869-163-74-82, REGON: 851638844, dalej zwana

„Organizatorem”.
Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
1.3.
Promocja jest prowadzona od dnia 15 kwietnia 2019 do 31 października 2019 r.,
przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz
rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dni do 30 listopada 2019 r.
1.4.
Promocja prowadzona będzie w wybranych punktach sprzedaży detalicznej
(„Sklepy”). Informacja o Promocji będzie się znajdować na materiałach
promocyjnych w punktach sprzedaży detalicznej.
2. Uczestnicy promocji.
2.1.
Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej osób fizycznych, które w dniu przystąpienia do
Promocji ukończyły 18 lat, nabywających produkty, o których mowa w ust. 3.1.
Regulaminu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
(„Uczestnicy”).
2.2.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich
rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Warunki udziału i zasady promocji.
3.1.
Promocją objęte jest piwo marki Kasztelan Niepasteryzowane w dowolnym
opakowaniu, sprzedawane w oznaczonych Sklepach objętych promocją, zwane dalej
"Produktami"
3.2.
W celu wzięcia udziału w Promocji, należy w okresie jej trwania, nabyć, poprzez
jedną transakcję zakupową, Produkty wskazane w pkt 3.1, w ilości określonej na
materiałach promocyjnych oraz zachować paragon potwierdzający zakup („Zakup
Promocyjny”). Zakup Promocyjny jest premiowany kuponem promocyjnym na piwo
marki Kasztelan Niepasteryzowane o pojemności 0,4 litra („Kupon Promocyjny”)
3.3.
Kupon Promocyjny otrzymany w Sklepach można zrealizować tylko w czasie i na
terenie imprez sponsorowanych przez Organizatora odbywających się w
lokalizacjach i terminach określonych na materiałach promocyjnych promujących
koncerty w ramach trasy Lato #naMAXXXa.
4. Nagrody.
4.1.
Nagrodami w Promocji są Kupony Promocyjne.
4.2.
Łączna całkowita ilość nagród w Promocji wynosi 10000 sztuk Kuponów
Promocyjnych.
4.3.
W związku z tym, że jednorazowa wartość Kuponu Promocyjnego, o którym mowa
w pkt. 4.1., nie przekracza kwoty 2000 zł, to wartość otrzymanych nagród jest
wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012
r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
4.4.
Kupon Promocyjny można wymienić na piwo marki Kasztelan Niepasteryzowane o
pojemności 0,4 litra („Piwo Promocyjne”) tylko w czasie i na terenie imprezy
sponsorowanej przez Organizatora, o której mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.
4.5
Każdy Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji, pod
warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w Regulaminie.
4.6.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Kuponu Promocyjnego ani otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego lub
1.2.

4.7.

rzeczowego.
Podstawą wydania Piwa Promocyjnego na Imprezie jest Kupon Promocyjny
będącym dowodem zakupu Produktu w ramach Promocji.

5. Postanowienia reklamacyjne.
5.1.
Każdy Uczestnik Promocji ma prawo złożenia reklamacji na adres: Carlsberg Polska
Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa w terminie do 14 dni od zakończenia
Promocji.
5.2.
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika, jak również
opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
5.3.
Organizator Promocji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację
listem poleconym o sposobie jej załatwienia.
5.4.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
6. Postanowienia końcowe.
6.1.
Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora od poniedziałku do
piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz na www.browarkasztelan.pl w okresie
trwania Promocji.
6.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w
Regulaminie.

