REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ DLA KONSUMENTÓW
pod nazwą „Bilety za zakupy”
§1
Zakres przedmiotowy
Niniejszy regulamin reguluje zasady akcji promocyjnej (sprzedaży premiowej) pod
nazwą „Bilety za zakupy” („Akcja”), określa warunki uczestnictwa i nagradzania
uczestników biorących udział w Akcji, czas trwania, sposób informowania o Akcji i jej
warunkach, sposób składania reklamacji, a także prawa i obowiązki Uczestników
i Organizatora.
§2
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Organizatorem Akcji jest ZEG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-494,
przy ul. Księcia Bolesława 7b/108, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000381434, NIP: 521-359-79-12, REGON: 142867306, kapitał zakładowy
16.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
Akcja organizowana jest na zlecenie Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim, kod pocztowy 05-100, przy ul. Okunin 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000093441, posiadającą NIP 531-000-54-48,
kapitał zakładowy w wysokości 75.302. 660,00 zł, zwaną dalej „Reckitt
Benckiser”.
Właścicielem nagród wydawanych w Akcji jest Reckitt Benckiser, Organizator
wyda nagrody, o których mowa w Regulaminie, w imieniu Reckitt Benckiser.
Akcja dotyczy wszystkich produktów marki Finish, Vanish, Cillit, Calgon, Air Wick,
nabywanych w sieci sklepów Tesco (z wyłączeniem serwisu internetowego
Tesco E-Zkupy).
Akcja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora lub
Reckitt Benckiser.
Promocja trwa do wyczerpania puli nagród. O wyczerpaniu puli Organizator
informuje na stronie www.biletyzazakupy.pl.
§3
Uczestnictwo w Akcji

1.
2.

Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.
Akcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami
w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

3.

4.

W Akcji mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Akcji
ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby spełniające łącznie warunki opisane w ust. 2 i 3 zwane są dalej w
niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.

§4
Czas trwania i zasięg terytorialny Akcji
1.

2.

Akcja rozumiana jako okres sprzedaży premiowej rozpoczyna się 09.11.2017
roku o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 22.11.2017 roku do godz. 23:59:59 lub do
wyczerpania puli nagród (dalej jako „Okres Trwania Akcji”).
Akcja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Przystąpienie do Akcji
1.

2.

3.

4.
5.

Aby wziąć udział w Akcji należy w Okresie Trwania Akcji (lecz nie później niż do
chwili wyczerpania puli nagród w Akcji):
1) dokonać w jednym ze sklepów Tesco jednorazowego (stwierdzonego
jednym paragonem fiskalnym) zakupu za kwotę 50 złotych brutto dowolnych
produktów marek Finish, Vanish, Cillit, Calgon, Air Wick (dalej jako „Zakup
Promocyjny”). Odebrać przy kasie kupon promocyjny;
2) zachować kupon promocyjny odebrany w kasie (odrębny dokument od
paragonu fiskalnego);
zarejestrować kupon promocyjny na stronie www.biletyzazakupy.pl podając:
numer kuponu promocyjnego, kod wydrukowany na kuponie, numer kasy
wydrukowany na kuponie, numer telefonu komórkowego, na który zostanie
przesłany bilet do kina oraz wgrywając zdjęcie kuponu promocyjnego w formacie
w formacie: pdf, jpg, png lub gif, wielkość pliku do 4 MB
Jeden Uczestnik może odebrać więcej niż jedną nagrodę w Okresie Trwania
Akcji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków
opisanych w ust. 1 powyżej.
Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych
powyżej oraz w §3 skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.
Dany kupon promocyjny może być zarejestrowany w Akcji za pośrednictwem
strony www.biletyzazakupy.pl wyłącznie jeden raz. Kupon promocyjny raz
zarejestrowany nie daje prawa do ponownej rejestracji.
§6
Przebieg Akcji

1. Uczestnik który w Okresie Trwania Akcji spełni jednorazowo warunki opisane w §3
i §5 niniejszego regulaminu, na wskazany podczas rejestracji kodu promocyjnego
na stronie www.biletyzazakupy.pl numer telefonu komórkowego, otrzyma jedną

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

bezpłatną wiadomość SMS zawierającą pojedynczy kod alfanumeryczny
wymienialny w kasie Multikina na bilet na dowolny seans 2D o wartości 18,50
złotych brutto (dalej „Bilet”). Organizator dołoży starań aby stwierdzić spełnienie
przez Uczestnika warunków opisanych w §3 i §5 niniejszego regulaminu w terminie
2 dni roboczych. Termin o którym mowa w zdaniu poprzednim może maksymalnie
wynieść 10 dni roboczych.
Lista Multikin w których można wymienić kod alfanumeryczny na Bilet stanowi
załącznik nr.1 niniejszego regulaminu.
Wymiana kodu alfanumerycznego na Bilet możliwa jest wyłącznie jeden raz
najpóźniej do dnia 30.06.2018 roku. Po tym okresie kody tracą ważność
Bilet ważny jest wyłącznie na seans w Multikinie, w którym Uczestnik dokonał
wymiany kodu alfanumerycznego na Bilet.
W celu otrzymania Biletu należy okazać kasjerowi w sieci Multikina (punkty
wskazane w Załączniku nr.1) kod alfanumeryczny otrzymany za pośrednictwem
wiadomości SMS.
Możliwość wymiany w kasie kodu alfanumerycznego na Bilet na wybrany przez
Uczestnika seans ograniczona jest dostępnością miejsc na sali oraz w kinie.
Uczestnikom Akcji nie przysługuje pierwszeństwo lub inne przywileje w nabyciu
Biletu przed innymi klientami kina.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletów jak również wymiany Biletu na
inny bilet.
Organizator może przed przesłaniem Uczestnikowi kodu alfanumerycznego
jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Trwania Akcji
zażądać od Uczestnika przesłania oryginału kuponu promocyjnego celem
weryfikacji. W razie ustalenia przez Organizatora, że kupon promocyjny nie
potwierdza spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie lub zawiera
skreślenia, przerobienia, lub nie jest autentyczny, Organizator pozbawi takiego
Uczestnika prawa do nagrody, a w razie jej wydania zażąda jej zwrotu.
§7
Nagrody

1. Liczba kodów alfanumerycznych wymienialnych na Bilety jest ograniczona i
wynosi łącznie 10 000 sztuk.
2. Wartość jednego kodu alfanumerycznego (wymienialnego na Bilet) wynosi 18,50
złotych.
3. Akcja stanowi sprzedaż premiową Produktów w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych i ze względu na wartość nagrody,
nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
4. Załącznik nr 2 stanowi regulamin kina Multikino, który określa zasady nabywania
Biletów poprzez zamianę kodu alfanumerycznego, zasady korzystania z kina, w
zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1.
2.

3.

4.

W ramach Akcji są przetwarzane dane osobowe Uczestników w zakresie imienia
i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania nagrody, sprawozdawczości
finansowej, rozpatrzenia reklamacji. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami
ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach
określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§9
Postępowanie reklamacyjne

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji powinny być zgłaszane w postaci
wiadomości
e-mail
wysłanej
na
adres
Organizatora:
biletyzazakupy@addicters.com w terminie do 30 dni roboczych od dowiedzenia
się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po 30 dniach do
zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane niezależnie od daty wysłania
wiadomości, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń od
Organizatora w tym na drodze sądowej.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej
na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych:
imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje dotyczące seansu filmowego i funkcjonowania Kina należy zgłaszać
bezpośrednio w kasie Kina zgodnie z regulaminem kina dostępnym w kasach.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.
2.

Regulamin jest dostępny na www.biletyzaparagony.pl
Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

3.

4.

5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory
wynikające z Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
Stosowany w Regulaminie termin „paragon” oznacza „paragon fiskalny”
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U.
z 2013 r. poz. 363).
Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Załącznik nr. 1 Lista kin

nr
1

Kino

ulica

kod

Województwo

Multikino
Bydgoszcz

ul. Marszałka Focha 48

85-070 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

2

Multikino
CzechowiceDziedzice

ul. Legionów 83

43-502
CzechowiceDziedzice

Śląskie

3

Multikino Elbląg

Płk. Dąbka 152

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie

4
5
6

Multikino Gdańsk
Multikino Gdynia
Multikino Jaworzno

Al. Zwycięstwa 14
Ul. Waszyngtona 21
ul. G 59runwaldzka

80-219 Gdańsk
81-342 Gdynia
43-600 Jaworzno

pomorskie
pomorskie
śląskie

7
8

Multikino Katowice
Multikino Kielce

40-097 Katowice
25-317 Kielce

śląskie
świętokrzyskie

9

Multikino Koszalin

ul.3 Maja 30
Galeria
Korona,
ul.
Warszawska 26
ul. Paderewskiego 1

75-042 Koszalin

zachodniopomorskie

10

Multikino Kraków

31-416 Kraków

małopolskie

11

Multikino Lublin

20-400 Lublin

lubelskie

12
13

Multikino Łódź
Multikino Olsztyn

ul. Dobrego Pasterza
128
Aleja
Spółdzielczości
Pracy 34
Ul. Piłsudskiego 5
ul. Jana Tuwima 26

90-368 Łódź
10-748 Olsztyn

14

Multikino
51

ul. Królowej Jadwigi 51

61-872 Poznań

łódzkie
warmińskomazurskiego
wielkopolskie

15

Multikino Poznań
Malta

ul. Abpa A. Baraniaka 8

61-131 Poznań

wielkopolskie

16

Multikino Poznań
Stary Browar

C.H. Stary Browar, Ul.
Półwiejska 42

61-888 Poznań

wielkopolskie

17

Multikino Radom

26-609 Radom

mazowieckie

18

Multikino Rumia

84-230 Rumia

pomorskie

19

Multikino Rybnik

44-200 Rybnik

śląskie

20

Multikino Rzeszów

35-315 Rzeszów

podkarpackie

21

Multikino Słupsk

76-200 Słupsk

pomorskie

22

Multikino Sopot

Galeria Słoneczna, Ul.
Bolesława Chrobrego 1
Galeria
Rumia Ul.
Sobieskiego 14 A
ul. Chrobrego
1 CH
fokus Mall
Galeria Millenium Hall ul.
Kopisto 1
Galeria
Jantar,
ul.
Szczecińska 58
Ul. Bohaterów Monte
Cassino 63

81-767 Sopot

pomorskie

Poznań

23

Multikino Szczecin

ul. Wyzwolenia 18-20

70-554 Szczecin

zachodniopomorskie

24

Multikino Targówek

Ul. Głębocka 15

03-287 Warszawa

mazowieckie

25
26

Multikino Tychy
Multikino
Warszawa Ursynów

Ul. Jana Pawła II 16/18
ul. KEN 60

43-100 Tychy
02-777 Warszawa

śląskie
mazowieckie

27

Multikino
Włocławek

Pułaskiego 10/12

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie

28
29

Multikino Wola
Multikino Wrocław
Pasaż

Ul. Górczewska 124
Plac Grunwaldzki 22

01-460 Warszawa
50-363 Wrocław

mazowieckie
dolnośląskie

30
31
32

Multikino Zabrze
Multikino Zgorzelec
Multikino
Złote
Tarasy

ul. Gdańska 18
ul. Armii Krajowej 52a
ul. Złota 59

41-800 Zabrze
59-900 Zgorzelec
00-819 Warszawa

śląskie
dolnośląskie
mazowieckie

Załącznik nr 2 regulamin kina

