
Strona 1 z 3 
 

 

 

REGULAMIN DLA KONSUMENTA - PROMOCJA KONSUMENCKA „WIELKA ARMIA GENERAŁA”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Promocja jest prowadzona pod nazwą „WIELKA ARMIA GENERAŁA”. 

1.2. Organizatorem promocji „WIELKA ARMIA GENERAŁA” jest 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”.  

1.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 9 październik 2017 roku i trwa do dnia 28 luty 2018 roku, okres 

ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.  

1.4. Sprzedażą uprawniającą do wzięcia udziału w promocji objęte są butelki PET 0,9 l 

aromatyzowanego winnego napoju GENERAŁ we wszystkich wariantach smakowych, na których 

umieszczone są informacje o promocji w postaci indywidualnej etykiety ozdobnej klejonej na butelce 

(butelki sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 6 sztuk butelek 0,9l 

napoju winnego), zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”.   

1.5. Sprzedaż promocyjna Produktów (dalej zwana „Sprzedażą Promocyjną”) rozpoczyna się w dniu 9 

października 2017 roku i trwa do dnia 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasu Produktów. 

Poza tym okresem Produkty są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w 

promocji.  

1.6. Promocja prowadzona jest na terenie Polski. 

1.7. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu art. 221 

kc), które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będących rezydentami bądź 

nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu, zwanego dalej 

„Regulaminem”.  

 

II. ZASADY PRZYDZIAŁU I ODBIORU NAGRODY GWARANTOWANEJ    

2.1. Organizator gwarantuje, że w okresie od dnia 9 października 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 

roku, każda osoba określona niniejszym Regulaminem uprawniona jest do zakupu Nagrody 

Gwarantowanej w postaci 1 butelki aromatyzowanego napoju winnego GENERAŁ MOCNY 330 ml, pod 

warunkiem spełniania warunków Promocji, za 1 grosz netto. 

2.2 Nagroda Gwarantowana jest sprzedawana w sklepach biorących udział w Promocji. Informację o 

sklepach biorących udział w promocji można uzyskać poprzez kontakt z odpowiednim 

Przedstawicielem Handlowym Organizatora – dane kontaktowe na www.magdystrybucja.pl .  

http://www.magdystrybucja.pl/
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2.3 Warunkiem zakupu Nagrody  Gwarantowanej jest dostarczenie i przekazanie uprawnionej osobie 

w sklepie obsługującym Promocję,  6 sztuk oryginalnych nakrętek z butelek PET aromatyzowanego 

napoju winnego GENERAŁ 0,9 l (dowolny wariant  smakowy, wzór nakrętki promocyjnej – załącznik nr 

1).  Przekazane nakrętki nie są zwracane osobie je przekazującej. 

2.4 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.  

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

nagrody.  

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

niniejszym Regulaminie warunkach.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

3.1. Aby wziąć udział w Promocji i móc zakupić Nagrodę Gwarantowaną, o której mowa w pkt. 2.1. 

osoba spełniająca warunki określone w pkt. 1.7. musi w okresie Sprzedaży Promocyjnej kupić co 

najmniej 6 butelek PET 0,9 l aromatyzowanego winnego napoju GENERAŁ /dowolny wariant smakowy/ 

posiadającego właściwe nakrętki promocyjne – załącznik nr.1.  

 IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu obsługi i realizacji założeń Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać  w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 28 lutego 2018 roku na 

adres: MAG Dystrybucja sp. z o.o. sp.k, Olsztyn 10- 467, ul. Sprzętowa 2 (decyduje data stempla 

pocztowego lub data nadania przesyłki) z dopiskiem „Reklamacja - WIELKA ARMIA GENERAŁA”. Po 

wyznaczonym terminie zgłoszone reklamacje nie są rozpatrywane.  

4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać czytelne imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy 

udziału w promocji „Reklamacja - WIELKA ARMIA GENERAŁA”, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji oraz treść żądania.  

4.3. 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.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.  

5.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Promocji w siedzibie 

Organizatora (w dni robocze, od godziny 8:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej 

www.magdystrybucja.pl.  

5.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.   

5.4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sąd powszechny. 

 

 

http://www.magdystrybucja.pl/
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Załącznik nr 1 DO REGULAMINU DLA KONSUMENTA – PROMOCJA KONSUMENCKA „WIELKA ARMIA 
GENERAŁA” 
 
WZÓR NAKRĘTEK PROMOCYJNYCH _GENERAŁ BUTELKA PET 0,9L, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI 
„WIELKA ARMIA GENERAŁA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


