
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ dla klientów sklepu 
E.Leclerc Rzeszów 

„Wyjątkowa kolekcja naczyń kuchennych Brabantia” 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest   Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rejtana 69 
35-959 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000000137, NIP 813-320-14-28, kapitał 
zakładowy w wysokości 100.000,00 zł 

2.  Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie sklepu E.Leclerc Rzeszów będącego 
własnością firmy Rzeszówdis Sp. z o.o.   

3.  Akcja promocyjna trwa od 23 listopada 2015 roku do 24 stycznia 2016 roku lub do 
wyczerpania zapasów. Naklejki będą̨ wydawane od dnia 23 listopada 2015 roku 
do dnia 17 stycznia 2016 roku. Zakup produktów promocyjnych Brabantia z 
rabatem wynikającym z liczby zebranych naklejek będzie możliwy od dnia 23 
listopada 2015 roku do dnia 24 stycznia 2015 roku.  

4.  Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla klientów sklepu E.Leclerc 
Rzeszów. Poprzez określenie „klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę 
fizyczną, posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych, będącą 
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
zamierzającą wziąć udział w akcji promocyjnej. 

5.  Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania akcji wszystkim 
jej potencjalnym uczestnikom w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc 
Rzeszów.  

6.  Akcja promocyjna polega na umożliwieniu klientowi zakupu produktu promocyjnego z 
rabatem w wysokości do 70% po zebraniu w karcie kolekcjonerskiej 10 sztuk 
naklejek.   

7.  Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w 
niniejszym Regulaminie.   

8.  Warunki udziału w akcji promocyjnej:  

8.1. W celu w wzięcia udziału w akcji promocyjnej klient powinien odebrać w sklepie 
E.Leclerc Rzeszów kartę kolekcjonerską w której będzie mógł gromadzić naklejki.   

8.2. Karty kolekcjonerskie będą dostępne nieodpłatnie przy kasach, stojakach z 
produktami oraz w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie E.Leclerc Rzeszów przez cały 
okres trwania akcji promocyjnej.   

8.3. Klient może posiadać więcej niż jedną kartę kolekcjonerską. Każdy klient może 
wziąć udział w akcji wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunki zawarte w 



niniejszym regulaminie.   

8.4. Naklejki zebrane przez klienta na więcej niż jednej karcie kolekcjonerskiej nie 
podlegają zsumowaniu.   

8.5. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest dokonanie w ramach jednej 
transakcji (tj. dokumentowanej wydaniem jednego paragonu) zakupu produktów na 
kwotę co najmniej 10,00 zł w okresie od 23 listopada 2015 do 17 stycznia 2016. 

8.6. Za każde wydane 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) na zakup produktów w 
ramach jednej transakcji w okresie trwania akcji promocyjnej klient otrzyma jedną 
naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż 
jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania naklejek.   

8.7. Naklejki będą wydawane przez kasjera zaraz po zakończeniu transakcji, o której 
mowa w pkt. 8.5. i 8.6. powyżej. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje 
dotyczącej ilości wydanych naklejek. Klient nie może odebrać naklejek w późniejszym 
terminie na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji.  

8.8. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.   

8.9. Zebrane naklejki należy nakleić na kartę kolekcjonerską.   

8.10. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę 
przez klienta karty kolekcjonerskiej lub naklejek. W takim przypadku zarówno karta 
kolekcjonerska jak i dotychczas zgromadzone na niej naklejki przepadają.   

9.  Zasady zakupu produktów promocyjnych  

9.1. Zebranie 10 naklejek  na karcie kolekcjonerskiej uprawnia do otrzymania rabatu 
na zakup jednej sztuki wybranego przez klienta produktu promocyjnego Brabantia z 
listy produktów określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
9.2. W celu uzyskania rabatu określonego w pkt. 9.1. klient powinien terminie od 23 
listopada 2015 do 24 stycznia 2016 przedstawić kasjerowi kartę kolekcjonerską wraz 
z naklejonymi naklejkami. Naklejki w liczbie określonej w pkt. 6. oraz pkt. 9.1 muszą 
znajdować się na jednej karcie kolekcjonerskiej.   
 
9.3. Rabat będzie udzielny tylko przy okazaniu oryginalnych naklejek.  
 
9.4. Po dokonaniu zakupu produktu promocyjnego część karty kolekcjonerskiej z 
naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i 
przekreślona przez kasjera.   
 
9.5. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów promocyjnych z 
rabatem, o którym mowa w pkt. 9.1., jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie 
warunki określone w niniejszym regulaminie. 



 
9.6. W całym okresie trwania akcji promocyjnej klient może dokonać zakupu 
produktów promocyjnych w cenach regularnych określonych w załączniku nr 1, tj. bez 
rabatu.   
 
9.7. Rabat na zakup produktów promocyjnych nie zostanie przyznany w 
następujących sytuacjach:  
a) na karcie kolekcjonerskiej nie znajduje się wymagana liczba naklejek , o której 

mowa w pkt. 9.1. 
b) naklejki znajdujące się na karcie kolekcjonerskiej noszą znamiona podrobienia, 

przerobienia lub skopiowania,  
c) karta kolekcjonerska jest zniszczona lub nieczytelna,   
d) na karcie kolekcjonerskiej nie znajduje się wymagana liczba naklejek.  

10. Reklamacje   

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy 
mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w 
okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 24 
lutego 2016 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 
stempla pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w 
polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w 
terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie 
złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia 
dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu 
przedłużeniu, o czym Organizator poinformuje uczestnika w terminie 14 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ustosunkowania 
się do jego roszczeń. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację 
uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji 
przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może 
dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym. 

10.2. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, 
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę 
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 
reklamację.   

10.3. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające 
wymaganych danych nie będą rozpatrywane.  

11. Postanowienie końcowe  

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie 
trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed 
dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym 
regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepie Organizatora . 
 



11.2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
11.3. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:  
Załącznik nr 1 –  Lista produktów promocyjnych wraz z cenami regularnymi, i 
cenami po rabacie;  
Załącznik nr 2 – wzór karty kolekcjonerskiej oraz naklejki.  

 

Załącznik nr 1 –  Lista produktów promocyjnych wraz z cenami regularnymi, i 
cenami po rabacie; 

 

Numer&ref. Nazwa&produktu EAN kod 
produktu

Cena&produktu&
podstawowa&
brutto&bez&
naklejek

Cena&
sprzedaży&
brutto&z&

naklejkami
114&<001 Rondel&z&podwójnym&dziubkiem&16&cm&<&1,4&l 5425026821975 175,00&zł 51,00&zł
114&<004 Garnek&ze&szklaną&pokrywką&24&cm&<&5,1&l 5425026822002 309,00&zł 92,00&zł
114&<007 Patelnia&20&cm 5425026822033 175,00&zł 51,00&zł
114&<009 Patelnia&28&cm 5425026822057 240,00&zł 72,00&zł
114&<010 Patelnia&do&naleśników&26&cm 5425026822064 225,00&zł 67,00&zł
114&<014 Rondel&ze&szklaną&pokrywką&18&cm&<&2,2&l 5425026825323 240,00&zł 72,00&zł
114&<015 Garnek&ze&szklaną&pokrywką&20&cm&<&3,1&l 5425026825249 279,00&zł 82,00&zł
114&<016 Wok/patelnia&do&paelli&ze&szklaną&pokrywką&28&cm&<&2,8&l 5425026825256 340,00&zł 99,00&zł
114&<017 Patelnia&głęboka&ze&szklaną&pokrywką&24&cm&<&2,9&l 5425026825263 309,00&zł 92,00&zł
114&<018 Wok&z&2&uchwytami&30&cm 5425026825270 340,00&zł 99,00&zł  

 

Załącznik nr 2 – wzór karty kolekcjonerskiej oraz naklejki.  

 





 


