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REGULAMIN DLA PARTNERA HANDLOWEGO – PROMOCJA KONSUMENCKA „WIELKA ARMIA 
GENERAŁA” 
 
1. Nazwa promocji  
Promocja „WIELKA ARMIA GENERAŁA” zwana dalej "Promocją".  
 
2. Podmiot organizujący Promocję  
MAG Dystrybucja sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie (10- 467) przy ul. Sprzętowa 2, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319609, NIP 
739-102-77-50, REGON: 510340936, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
3. Cel Promocji  
3.1. Celem Promocji jest aktywizacja sprzedaży w Punktach Sprzedaży Detalicznej (zwane dalej „PSD”) 
aromatyzowanego winnego napoju GENERAŁ dostępnego w różnych wariantach smakowych i 
pojemnościach (zwanego dalej „Winem”), mająca na celu wzrost sprzedaży dla konsumentów, między 
innymi poprzez zaoferowanie konsumentom, za pośrednictwem Partnerów Handlowych, 
promocyjnego działania w postaci promocji z Nagrodą Gwarantowaną (zwanego dalej „Promocją”).  
 
3.2. Promocją objęty jest napój winny aromatyzowany Generał, na którego opakowaniu umieszczone 
są informacje o Promocji, będący w ofercie handlowej PSD zlokalizowanych na terenie całej Polski. 
 
3.3 Nagrodą Gwarantowaną w Promocji jest  napój winny aromatyzowany Generał w butelce PET  o 
pojemności 330 ml. 
 
 
4. Mechanizm Promocji  
4.1 Za 6 sztuk oryginalnych nakrętek plastikowych pochodzących z butelek Generał PET 0,9 l, uczestnik 
promocji /Konsument/, jest uprawniony w okresie obowiązywania Promocji, do zakupu promocyjnego 
za 1 grosz netto jednej /1/ sztuki Nagrody Gwarantowanej w PSD biorącym udział w promocji 
Organizatora. Wzór nakrętek promocyjnych zawarty jest w załączniku nr.1. 
 
4.2 Sprzedaż promocyjna Nagrody Gwarantowanej dla Konsumenta przez PSD następuje wyłącznie po 
przekazaniu przez uczestnika promocji /Konsumenta/ wymaganej liczby promocyjnych nakrętek. 
 
4.3 Przekazane nakrętki nie są zwracane uczestnikom promocji / Konsumentom/ i stanowią dowód do 
rozliczenia promocji PSD z Organizatorem. 
 
4.4 W przypadku, kiedy nakrętki nie są zgodne z wzorem nakrętki promocyjnej i pochodzą z produktów  

nie biorących udziału w promocji nie jest zachowane prawo do Nagrody. 

4.5 Prawo do Nagrody Gwarantowanej nie jest zachowane poza okresem promocji na jaki została ona 

ustalona.  

4.6 Nagród Gwarantowanych w Promocji nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 

nagrody.  
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4.7 Uczestnik Promocji może zakupić dowolną liczbę Nagród Gwarantowanych na określonych w 

niniejszym Regulaminie warunkach.  

4.8 Partner Handlowy przystępujący do Promocji zgadza się do nieodpłatnego prowadzenie akcji 

promocyjnej w jego PSD na zasadach opisanych w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu. 

4.9 Dowodem na przystąpienie Partnera Handlowego do Promocji jest podpisanie Oświadczenia 

dołączonego do niniejszego regulaminu promocji – załącznik numer 2. 

4.10 Przystępując do Promocji, Partner Handlowy jest upoważniony  do jednokrotnego zakupienia na 

poczet Promocji, Pakietu Startowego, który stanowi: 1 zgrzewka napoju winnego aromatyzowanego 

Generał MOCNY /dowolny smak/ butelka PET 0,33 l - zawierająca 8 sztuk produktu w cenie 

standardowej przewidzianej dla danego Partnera Handlowego oraz 1 zgrzewka Generał MOCNY 

/dowolny smak/ butelka PET 0,33 l- zawierająca 8 sztuk produktu w cenie 8 groszy netto /zgrzewka. 

4.11 Promocyjne nakrętki, Partner Handlowy wymienia za pośrednictwem Przedstawiciela 

Handlowego Organizatora na napój winny aromatyzowany Generał 330 ml w butelce PET na 

ustalonych  zasadach. 

4.12 Partner Handlowy ma możliwość rozliczania się z Przedstawicielem Handlowym Organizatora 

podczas każdej wizyty handlowej.  

4.13 Zebrane nakrętki promocyjne, w ilości stanowiącej wielokrotność opakowania zbiorczego 
Nagrody Gwarantowanej tj. 8 sztuk, Partner Handlowy, przekazuje Przedstawicielowi Handlowemu 
Organizatora, który w jego obecności wypełnia czytelnie papierowy protokół odbioru nakrętek, zgodny 
z załącznikiem nr 3. 
Protokół musi zostać podpisany w dwóch egzemplarzach przez Partnera Handlowego i Przedstawiciela 
Handlowego Organizatora, po jednym dla każdej ze stron. 
 
4.14 Przedstawiciel Handlowy zamawia zgodnie z potwierdzoną ilością nakrętek, opakowania zbiorcze 
Nagrody Gwarantowanej, która zostanie dostarczona do Partnera Handlowego przy najbliższej 
dostawie. 
 
4.15 Po zakończeniu Promocji, Partner Handlowy i Organizator, w założonym czasie, dokonają 
rozliczenia. 
 
4.16 W przypadku, gdy po zakończeniu Promocji, Partner Handlowy posiada więcej Nagród 
Gwarantowanych niż ilość przekazanych Organizatorowi nakrętek, zostanie wystawiona faktura 
korygująca sprzedaż na „plus”, w której w/w Nagrody Gwarantowane zostaną sprzedane Partnerowi 
Handlowemu po standardowej cenie. 
 
 
5. Czas trwania Promocji  
5.1. Z zastrzeżeniem zapisu pkt. 3 poniżej, Promocja trwa w okresie od 9 października 2017 roku do 28 
lutego 2018 roku. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 9 października 2017 roku i będzie trwać 
do dnia 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasu Wina objętego niniejszą Promocją.  
 
5.2. Organizator wymienia nakrętki na Nagrody Gwarantowane dla Partnerów Handlowych od dnia 
rozpoczęcia promocji do 18 lutego 2018 r. Partner Handlowy wymienia nakrętki na Nagrody 
Gwarantowane Konsumentom od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 31 stycznia 2018r. Poza 
powyższym okresem, Partner Handlowy nie może wymieniać Konsumentom nakrętek promocyjnych 
na nagrody gwarantowane.   
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5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub przerwania Promocji w 
każdym czasie z zastrzeżeniem, że nakrętki zebrane przez Partnera Handlowego do czasu zmiany 
Regulaminu Promocji lub jej przerwania, będą wymieniane w oparciu o niniejszy Regulamin.  
 
5.4 Organizator zastrzega, że poza wymienionym w pkt. 5.1 i 5.2 funkcjonować  mogą  w sprzedaży 
produkty z etykietą informującą konsumentów o Promocji, wyłącznie z zapasów magazynowych 
utworzonych na potrzeby obsługi niniejszej Promocji. 
 
6. Sposób rozpowszechniania informacji o Promocji  
Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u pracowników Działu Sprzedaży oraz 

Marketingu Organizatora oraz na stronie internetowej www.magdystrybucja.pl.  

 

7. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji  
7.1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: MAG Dystrybucja sp. z o.o. sp.k, Olsztyn 10- 467, ul. 
Sprzętowa 2 z dopiskiem: „Reklamacja – WIELKA ARMIA GENERAŁA”  
 
7.2. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Reklamacje mogą być 
składane od dnia rozpoczęcia Promocji do dnia 28 lutego 2018 r., decyduje data stempla pocztowego.  
 
7.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać czytelne dane identyfikujące Partnera Handlowego, imię i 

nazwisko osoby składającej reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w promocji „WIELKA ARMIA GENERAŁA”, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Reklamujący 

jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres 

zwrotny wskazany w reklamacji.  

 
 
 
……………………………………  ……………………………………  ……………………………………  
Pieczęć Partnera Handlowego Czytelny podpis osoby 

uprawnionej do 
reprezentowania Partnera 
Handlowego 

Miejscowość i data  
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Załącznik nr 1 DO REGULAMINU DLA PARTNERA HANDLOWEGO – PROMOCJA KONSUMENCKA 
„WIELKA ARMIA GENERAŁA” 
 
WZÓR NAKRĘTEK PROMOCYJNYCH _GENERAŁ BUTELKA PET 0,9L, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI 
„WIELKA ARMIA GENERAŁA”  
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Załącznik nr 2 DO REGULAMINU DLA PARTNERA HANDLOWEGO – PROMOCJA KONSUMENCKA 
„WIELKA ARMIA GENERAŁA” 
 
OŚWIADCZENIE  
 
 

 

 

 

 

Pieczątka sklepu Partnera Handlowego:    Miejscowość data:………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, zobowiązuję się do sprzedaży promocyjnej konsumentom Nagrody 

Gwarantowanej za 1 gr netto w promocji „WIELKA ARMIA GENERAŁA”, 

organizowanej przez MAG Dystrybucja sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie (10- 

467) przy ul. Sprzętowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319609, NIP 

739-102-77-50, REGON: 510340936, na zasadach i warunkach określonych w 

regulaminie tej promocji. 

                    

 

                     Partner Handlowy: 

………………………………………………………………………. 

                /czytelnie imię, nazwisko/ 
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Załącznik nr 3 DO REGULAMINU DLA PARTNERA HANDLOWEGO – PROMOCJA KONSUMENCKA 
„WIELKA ARMIA GENERAŁA” 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU NAKRĘTEK Z PSD, PROMOCJA „WIELKA ARMIA GENERAŁA”  
 
 
Data:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa i adres PSD: ……………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
NIP: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
Osoba przekazująca (PSD: Partner Handlowy): ..………………………………………………………………………………….  
 
Osoba odbierająca (Organizator: Przedstawiciel Handlowy):…………………………..………………………………….. 
 
Odebrane nakrętki z butelek GENERAŁ 0,9l PET biorące udział w Promocji ……………………………sztuk* 
 
*odbierana jest wyłączenie wielokrotność nakrętek  opakowania zbiorczego Nagrody Gwarantowanej 
( 8 SZTUK x krotność) 
 

 

 

………………………………………………………..                                           ………….…………………………………………………. 

czytelny podpis osoby przekazującej                                                  czytelny podpis osoby odbierającej 

                /Partner Handlowy/                                                         /Przedstawiciel Handlowy Organizatora/ 

 

 

 

 

 

 

 


