Regulamin Sprzedaży Premiowej
„Mastercard w telefonie z voucherem do empik.com”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Sprzedaży premiowej (dalej: Promocja) pod nazwą „Mastercard w telefonie z
voucherem do empik.com” działającym na zlecenie Mastercard, z siedzibą w Warszawie, , ul. Pl.
Europejski 1 kod pocztowy 00-844, jest Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św.
Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000320179 (dalej: „Organizator”)
2. W Promocji biorą udział transakcje bezgotówkowe dokonywane przez Uczestników (zgodnie z zapisem
§2 pkt 1) za pomocą karty Mastercard w telefonie, wydanej przez ING Bank Śląski od dnia 24 kwietnia
2017 roku, w punktach sprzedaży detalicznej, honorujących płatności za towary lub usługi, wykonane i
zaksięgowane w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 25 czerwca 2017 roku (dalej:
„Transakcja/e”), z wyłączeniem transakcji opisanych poniżej w ust. 3.
3. Z Promocji wyłączone są Transakcje wycofane lub anulowane, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane
w ING Banku Śląskim.
4. Dokonanie Transakcji przed dniem 24 kwietnia 2017 roku lub po dniu 25 czerwca 2017 roku nie
uprawnia do udziału w Promocji.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Biorąc udział w Promocji jej Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.

2.

3.

W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne dokonujące Transakcji jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące legalnymi posiadaczami kart
płatniczych Mastercard w telefonie, wykorzystywanych do realizowania Transakcji w Konkursie (dalej
„Uczestnicy”). W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora, a
także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się:
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) dokonanie w dniach od 24 kwietnia 2017 roku do dnia 25 czerwca 2017 roku, w dowolnym
punkcie sprzedaży detalicznej akceptującym płatności kartami Mastercard w telefonie, transakcji
o dowolnej wartości.
b) odebranie w Systemie bankowości internetowej vouchera zakupowego (w postaci kodu)
o wartości 10 zł do realizacji w sklepie internetowym empik.com; vouchery zakupowe ważne są
do dnia 31 lipca 2017 roku,
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1. sztukę vouchera. (1 nagrodę)
§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.
2.
3.

Czas trwania Promocji obejmujący termin od momentu aktywacji karty / usługi wydawania nagród i
obsługi ewentualnych reklamacji obejmuje dni od 24 kwietnia 2017 roku do dnia 7 września 2017 roku.
Dokonywanie Transakcji, możliwe jest w okresie od 24 kwietnia 2017 roku do dnia 25 czerwca 2017
roku.
Odbiór nagród w promocji, możliwy będzie w okresie od 24 kwietnia do 4 lipca 2017r.

§ 4. NAGRODY
1. Organizator przewiduje w Promocji 6 000 sztuk nagród w postaci voucherów zakupowych do sklepu
internetowego empik.com, o jednostkowej wartości 10 zł, z terminem ważności do 31 lipca 2017 roku.
2. Nagrody wydawane są do wyczerpania zapasów.
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3. Uczestnikom uprawnionym do otrzymania nagrody nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody
na gotówkę, czy też jakąkolwiek inną nagrodę. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
4. Nagroda wskazana w ust. 1 podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.2032).

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY W KONKURSIE
1.
2.
3.

Nagroda wydawana będzie w terminie do 14 dni po dokonaniu zapłaty za zakupione produkty kartą
Mastercard w telefonie, w systemie bankowości internetowej.
Nagrody wydawane są do 4 lipca 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.
Nagrody niewydane w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 6. REKLAMACJE
1.

2.

3.
4.

Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Promocji i jej wyników od
dnia 24 kwietnia 2017 roku, nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania
nagród, tj. do dnia 3 sierpnia 2017 roku. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data
stempla pocztowego – data nadania. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 30 lipca
2017 roku nie są uwzględniane.
Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora –
Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Mastercard w
telefonie z voucherem do empik.com - reklamacja”. Reklamacja winna zawierać dokładne dane
zgłaszającego reklamację (adres e-mail, imię, nazwisko, dokładny adres i ewentualnie numer telefonu
kontaktowego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania
reklamacyjnego.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od daty jej otrzymania.
Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w
reklamacji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.

Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki nagród udziela infolinia promocyjna pod
numerem: 22 7507059 (czynna w od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w
godzinach 10.00-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora) lub pocztą elektroniczną
po przesłaniu zapytania na adres email Organizatora mastercardwtelefonie@kropkabordo.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej
www.mastercardwtelefonie.pl/promocja oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Św. Bonifacego 150, 02909.
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