
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem niniejszej  sprzedaży  premiowej  automatycznych  ekspresów

do kawy KRUPS  („Promocja”) jest spółka Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska 22B, 02-703  Warszawa, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545 (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest Groupe SEB Polska Spółka z o.o.

1.2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji, wykonuje firma Cursor

Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000338509, działająca w imieniu i

na rzecz Organizatora (zwana dalej „Agencją”). 

1.3. Promocja  dotyczy  wyłącznie  automatycznych  ekspresów  do  kawy

KRUPS o symbolach: EA6910, EA6930, EA693E, EA6990, EA8000, EA8005,

EA8010, EA8015, EA8019, EA802B,  EA8050,  EA8080,  EA8105,  EA810B,

EA8108,  EA815E,  EA8160,  EA8245,  EA8250,  EA8251,  EA8255,  EA8260,

EA826E,  EA8261,  EA8268,  EA8280,  EA828E,  EA8298,  EA829E  EA8320,

EA8422,  EA8432,  EA8441,  EA8442,  EA8448,EA8165,  EA850B,  EA9000,

EA9010.  Z promocji wyłączone są inne akcesoria marki KRUPS.  Promocja

wskazanych modeli  ekspresów KRUPS będzie prowadzona w okresie  od dnia  2

marca 2015 roku od godziny 00:01, do dnia 2 maja 2015 roku do godziny 23.59

– decyduje data i godzina na dowodzie zakupu („Okres Promocji”). 

1.4. Promocją  objęte  są  modele  ekspresów  KRUPS  wskazane  w  pkt  1.3

Regulaminu, zakupione w sklepach stacjonarnych  znajdujących się  na terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  sklepach  internetowych  prowadzonych  przez

podmioty z siedzibą w Polsce. 



1.5. Osoby  biorące  udział  w  Promocji,  poprzez  zaakceptowanie  oświadczenia

zawartego w Kuponie Promocyjnym potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami

niniejszego Regulaminu.

2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie nastę-

pujące warunki: („Uczestnik”): 

a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) w czasie trwania Promocji dokona zakupu ekspresu objętego Promocją jako Konsu-

ment w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

d) spełni warunki wskazane w pkt 2.4 -2.12. Regulaminu,

e) wypełni i wyśle Kupon Promocyjny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, – z

zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej. 

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora i Agencji oraz pracownicy podmiotów współpracujących

przy przygotowaniu i realizacji Promocji,

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organi-

zacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie

organów podmiotów wskazanych pod lit. a) 

c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i  przeprowadzeniu

Promocji;

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozu-

mie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo.

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2.4. Uczestnictwo w Promocji wyłącza możliwość brania udziału w innych pro-

mocjach  organizowanych  przez  Organizatora  w  Okresie  Promocji  dotyczących

sprzedaży automatycznych ekspresów do kawy KRUPS. 

2.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, wysyłając je-

den Kupon Promocyjny.

2.6.  Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest zakup przez Uczestnika w

sprzedaży detalicznej w Okresie Promocji jednego z następujących automatycznych

ekspresów do kawy KRUPS o symbolach EA6910,  EA6930,  EA693E,  EA6990,



EA8000,  EA8005,  EA8010,  EA8015,  EA8019,  EA802B,  EA8050,  EA8080,

EA8105,  EA810B,  EA8108,  EA815E,  EA8160,  EA8245,  EA8250,  EA8251,

EA8255,  EA8260,  EA826E,  EA8261,  EA8268,  EA8280,  EA828E,  EA8298,

EA829E EA8320, EA8422, EA8432, EA8441, EA8442, EA8448,EA8165, EA850B,

EA9000, EA9010 oraz spełnienie pozostałych warunków Promocji określonych w

niniejszym Regulaminie. 

2.7. Uczestnik Promocji,  który w Okresie Promocji kupi automatyczny ekspres

KRUPS  objęty  Promocją  o  symbolach:  EA6910,  EA6930,  EA693E,  EA6990,

EA8000, EA8005, EA8010, EA8015, EA8019, EA8105, EA8108, EA810B uzyska

Nagrodę pieniężną w wysokości 100,00 (stu) złotych brutto, w przypadku zakupu

ekspresu  Krups  o  symbolach:  EA802B,  EA8050,  EA8080,  EA8160,  EA815E,

EA8165,  EA8245,  EA8250,  EA8251,  EA8255,  EA8260,  EA826E,  EA8261,

EA8268,  EA8280,  EA828E,  EA8298,  EA829E,  EA8320,  EA8422,  EA8432,

EA8441, EA8442, EA8448, EA850B, uzyska nagrodę pieniężną w wysokości 200,00

(dwustu)  złotych  brutto,  a  w  przypadku  zakupu  ekspresu  Krups  o  symbolach:

EA9000, EA9010 uzyska nagrodę pieniężną w wysokości  500 (pięciuset)  złotych

brutto.

2.8. W  celu  otrzymania  ww.  nagrody,  o  których  mowa  w  pkt  2.7.  powyżej,

Uczestnik Promocji zobowiązany jest wypełnić w całości i czytelnie kupon promo-

cyjny, który jest dostępny na ulotce promocyjnej dostępnej w sklepach albo który

można wydrukować ze strony internetowej  www.promocja.krups.com.pl („Kupon

Promocyjny”), a następnie (a) Kupon Promocyjny; (b) kserokopię dowodu zaku-

pu w Okresie Promocji automatycznego ekspresu KRUPS objętego Promocją i (c)

kod kreskowy EAN (13 cyfrowy kod kreskowy),  wycięty z opakowania ekspresu

KRUPS (kody odklejane nie będą uznawane) objętego Promocją, należy przesłać li-

stem w terminie  10 dni  kalendarzowych od dnia  zakupu (decyduje  data  nadania

listu), na następujący adres: Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12, z dopiskiem

„Promocja Krups”.

2.9. Dane osobowe kupującego wskazane na dowodzie zakupu (fakturze imien-

nej), której kserokopia została dołączona do Kuponu Promocyjnego muszą być ta-

kie same jak dane Uczestnika promocji wskazane na Kuponie Promocyjnym.

2.10. Koszty przesyłki pokrywa Uczestnik. 

http://www.krups.com.pl/


2.11. Udział w Promocji  biorą tylko poprawne i  w całości wypełnione Kupony

Promocyjne, tj. Kupony, które spełniają wymagania wskazane w pkt 2.8 -2.9 powy-

żej. 

2.12. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu eks-

presu  KRUPS  objętego  Promocją.  W  przypadku  wątpliwości  Organizatora  lub

Agencji co do autentyczności dowodu zakupu, Uczestnik zobowiązany jest do prze-

słania oryginału dowodu zakupu na żądanie Organizatora lub Agencji w celu weryfi-

kacji autentyczności dowodu zakupu. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik. Po zwery-

fikowaniu autentyczności dowodu zakupu, Organizator lub Agencja odsyła oryginał

dowodu zakupu Uczestnikowi.

2.13. Po otrzymaniu poprawnego i kompletnego Kuponu Promocyjnego wraz z

kserokopią dowodu zakupu ekspresu objętego Promocją i kodem kreskowym EAN,

Agencja działając w imieniu i na rzecz Organizatora, prześle w terminie 14 dni robo-

czych, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Kuponie Promocyjnym jedną

z kwot wskazanych w pkt 2.7 powyżej, w zależności od modelu zakupionego eks-

presu objętego Promocją. Przelewy mogą być realizowane tylko na rachunki banko-

we prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.14. Dane osobowe Uczestnika wskazane na Kuponie Promocyjnym muszą być

takie same, jak dane osobowe właściciela rachunku bankowego, na który będzie do-

konany zwrot kwoty (wypłata nagrody). 

2.15. Osoby, które nie spełniły warunków udziału w Promocji wskazanych w Re-

gulaminie, otrzymają na adres e-mail podany w Kuponie Promocyjnym informację o

niezakwalifikowaniu się do Promocji. 

2.16. Organizator Promocji zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na inne na-

grody rzeczowe lub pieniężne. 

2.17. Fundatorem wszystkich  nagród przewidzianych w niniejszej  Promocji  jest

Groupe SEB Polska sp. z o.o., a Agencja w zakresie przekazywania (wpłaty) Uczest-

nikom nagród, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu, działa wyłącznie jako po-

średnik, tj.: w imieniu i na rzecz Groupe SEB Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową

zawartą pomiędzy Groupe SEB Polska Sp. z o.o. a Agencją.

3. PODATKI



3.1. Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez uczestników ni-

niejszej Promocji są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż

ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być przesyłane na adres Or-

ganizatora: Cursor S.A. Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12, z dopiskiem „Pro-

mocja  KRUPS”,  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres:

promocjekonsumenckie@cursor.pl. 

4.2. Prawo złożenia  reklamacji  przysługuje  Uczestnikowi  Promocji  przez  cały

Okres Promocji oraz przez 30 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Promo-

cji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania. 

4.3. Pisemna  reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres

Uczestnika Promocji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania reklamacji.  Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego

reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

4.5. Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego  Uczestnikowi  przysługuje

prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądo-

wego.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Uczestnik Promocji, udostępnia Organizatorowi i Agencji swoje dane osobo-

we, tj.:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-

mail, numer telefonu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia

Promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora lub Agencję wy-

łącznie w celu przeprowadzenia Promocji. 

5.2. Uczestnik Promocji  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kuponie

Promocyjnym i jego podpisanie może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru tele-

fonu, przez Organizatora w celach marketingowych. Podanie danych osobowych w

tym zakresie jest dobrowolne.
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5.3. Uczestnik Promocji  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kuponie

Promocyjnym i jego podpisanie może udzielić zgody na przesyłanie drogą elektro-

niczną  informacji  handlowych promujących  automatyczne  ekspresy  do  kawy

KRUPS  lub  inne  produkty  oferowane  przez  Organizatora  Promocji.  Podstawa

prawna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podanie danych osobowych w tym zakresie

jest dobrowolne.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji będzie dokonywa-

ne zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych

jest Organizator Promocji i Agencja. Dane mogą być powierzone do przetwarzania

podmiotom działającym na zlecenie Organizatora lub Agencji. 

5.5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania. 

5.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże w zakresie wskaza-

nym w pkt 5.1. zdanie pierwsze, jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Orga-

nizatora i Agencji wynikających z przeprowadzenia Promocji.

5.7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingo-

wych (pkt 5.2 Regulaminu) oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elek-

troniczną (pkt 5.3. Regulaminu) jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie

uniemożliwia wzięcia udziału w Promocji. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

6.2. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej

www.promocja.krups.com.pl oraz w siedzibie Organizatora i Agencji.

6.3. Więcej informacji na temat Promocji można uzyskać również pod numerem

infolinii 22 463-92-86 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 8.00-16.00).

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r 

http://www.krups.com.pl/

