
 

 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
„Wiosenna promocja olejów Organiki” 

dla firm detalicznych, które dokonały zakupów olejów Organiki 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne i Definicje 
 

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Wiosenna Promocja olejów Organiki”, zwanej 
dalej Promocją  jest: 
PROAUTO Sp. z o.o. z siedzibą w 71-215 Mierzyn, ul. Łukasińskiego 134, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Szczecinie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000057838, NIP: 8512752782, REGON: 810695995 (dalej „Organizator”). 

 
2. Celem Promocji jest aktywizacja Sprzedawców w zakresie sprzedaży olejów 

ORGANIKA oraz nagrodzenie Sprzedawców osiągających pożądane wyniki.  
 

3. Promocja przeprowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

4. Dla potrzeb Promocji określenie „Sprzedawca” oznacza przedsiębiorcę, który łącznie 
spełnia następujące warunki:  

 
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów,  

2) nie znajduje się w upadłości  

3) nie rozpoczął likwidacji działalności gospodarczej  

4) nie zawiesił działalności gospodarczej  

5) współpracuje z co najmniej jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ORGANIKA  
 

§ 2. Regulamin 
 

1. Regulamin Promocji określa zasady uczestnictwa w Promocji i przyznawania nagród 
dla laureatów wyłonionych spośród Sprzedawców produktów Organiki.  

2. Regulamin Promocji dostępny jest w czasie trwania promocji w siedzibie 
Organizatora.  

§ 3. Czas trwania Promocji 
 

1. Promocja trwa od dnia 22. maja 2015 r. do dnia 30. czerwca 2015 r.  
 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji 
 

1. Beneficjentem Promocji są przedsiębiorcy prowadzący firmy detaliczne (sklepy i 
warsztaty motoryzacyjne), dalej zwani Sprzedawcami, którzy dokonali zakupów 
olejów Organiki or organizatora promocji.  



2. Warunkiem uczestniczenia w Promocji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego 
oraz udokumentowanie przez każdego Sprzedawcę ilości zakupionych olejów 
Organika w okresie promocji w sposób wiarygodny (skany faktur zakupu – z 
zamazanymi cenami - z tym, że z faktury powinno wynikać, że nabywanym 
produktem jest olej Organika).  

3. Formularz zgłoszeniowy oraz skany dokumentów należy wysyłać na adres mailowy: 
agnieszka.pluta@proauto.pl lub przekazać bezpośrednio do Przedstawiciela 
Handlowego najpóźniej do 15. lipca 2015 roku w celu weryfikacji i obliczenia 
wysokości nagrody.  

4. Administratorem przekazanych przez uczestników Promocji danych osobowych jest 
Organizator.  

 
§ 5. Zasady Promocji 

 
1. Produkty biorące udział w promocji: 

 

 

2. Zasady naliczania nagród są następujące:  
a) przy jednorazowym zakupie olejów objętych Promocją za minimum 1000 zł netto 
po rabatach nagroda wynosi 50 zł  

 
§ 6. Nagrody 

 
1. W ramach Promocji nagrodą jest bon wartościowy sodexho pass. Zasady korzystania 

z bonów można uzyskać na stronie emnitenta: www.pl.sodexo.com  
 

2. Za zgubienie nagrody - bonu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
 

3. Nagroda przekazana zostanie przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora po 
rozliczeniu promocji w terminie do dnia 31.09.2015.  

 



4. Jednorazowa nagroda do kwoty 760 zł nie podlega opodatkowaniu. Wartość nagrody 
powyżej 760zł podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem od nagród 
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych ( t.j. Dz. U. 2012.361, z późn. zm. ), który obciąża  Zakłady Chemiczne 
„ORGANIKA” S.A. z siedzibą w Łodzi (93-531), ul. Ciasna 21a. 

 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22. maja 2015r. i obowiązuje do 30. 
czerwca 2015r.  
 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać 
na piśmie na adres Organizatora. 

 
3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać dokładne dane Uczestnika: 

imię i nazwisko (firmę) oraz adres, jak również opis i przyczyny reklamacji. 
 

4. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na 
adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie 
dłużej niż w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji. 

 

 

 


