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Regulamin Promocji „Sprzątnij nagrody” 

 

DEFINICJE 

1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach 

sprzedaży premiowej pod nazwą „Sprzątnij nagrody”. 

2. Nagroda – bonus lojalnościowy w postaci kwoty pieniężnej wypłacanej przekazem 

pieniężnym HalCash, przyznawanym wszystkim Uczestnikom, którzy spełnią warunki 

Regulaminu. 

3. Sprzedaż premiowa – publiczne przyrzeczenie złożone przez Organizatora, zgodnie, z którym 

w zamian za spełnienie określonych warunków Promocji Uczestnik otrzyma prawo do 

Nagrody. 

4. Organizator – spółka PayCash Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Rejtana 17/23, 02-516 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326828. 

5. Zamawiający – zlecająca przeprowadzenie Promocji spółka ZELMER Market Sp. z o.o z 

siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370014. 

6. Produkty – objęte Promocją odkurzacze ZELMER, których szczegółowy wykaz stanowi 

Załącznik 2 niniejszego Regulaminu. 

 Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Nabywców w 

okresie od dnia 15.10 2013r. do dnia 30.11 2013r. w punktach sprzedaży znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. SMS – krótkie wiadomości tekstowe, wysłane za pośrednictwem systemu HalCash, na numer 

telefonu komórkowego, który wskazał Uczestnik w Formularzu, zawierające: 

a. Kwotę Nagrody do wypłaty 

b. Kod referencyjny (4-cyfrowy) umożliwiający wypłatę Nagrody 

c. Kod PIN (4-cyfrowy) umożliwiający wypłatę Nagrody 

d. Datę ważności kodu referencyjnego, tj. datę, do której można dokonać wypłaty 

Nagrody z bankomatu 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Sprzątnij nagrody”, określający zasady, zakres 

oraz ogólne warunki uczestnictwa w Promocji, dostępny na stronie internetowej Promocji, 

pod adresem www.sprzatnijnagrody.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 

9. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Promocji na zasadach określonych 

Regulaminem oraz spełniająca określone w nim warunki uczestnictwa. 
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10. System HalCash – usługa przekazów pieniężnych na numer telefonu komórkowego 

realizowana w bankomacie, na zasadach określonych na stronie www.halcash.pl oraz w 

niniejszym Regulaminie. 

11. Formularz uczestnictwa – umożliwiający Uczestnikowi zgłoszenie udziału w Promocji, 

wymagający podania następujących danych: 

a. Imię i nazwisko 

b. Miejscowość zamieszkania 

c. Rok urodzenia Uczestnika 

d. Numer telefonu komórkowego 

e. Model Produktu zgłaszanego do Promocji 

f. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu 

g. Wycięty fragment opakowania lub jego zdjęcie zawierający/e całą, kompletną 

etykietę z kodem kreskowym. 

 Wygląd przykładowego kodu kreskowego na opakowaniu Produktu Promocyjnego 

stanowi Załącznik nr 3  do regulaminu. Kodem kreskowym uprawniającym do udziału 

w promocji nie są w szczególności kody dodawane przez pocztę lub firmy kurierskie 

(występujące na zewnętrznych opakowaniach transportowych przy sprzedaży 

wysyłkowej) 

h. Klauzula 1 – zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja 

i. Klauzula 2 – zgoda na przetwarzanie danych do celów realizacji Promocji 

j. Odpowiedź na pytanie 1: „Co przekonało Panią/Pana  do zakupu odkurzacza 

Zelmer?” 

k. Odpowiedź na pytanie 2 : „Skąd dowiedziała się Pani/Pan o promocji?  

Formularz uczestnictwa dostępny jest w dwóch formach: 

a. Kupon zgłoszeniowy - którego wzór stanowi Załącznik nr 1, dostępny na stronie 

internetowej www.sprzatnijnagrody.pl 

b. Formularz elektroniczny – dostępny za pośrednictwem strony internetowej  

www.sprzatnijnagrody.pl 

Formularz Uczestnictwa- dostępny jest do pobrania i samodzielnego wydrukowania 

na stronie internetowej www.sprzatnijnagrody.pl oraz jako element ulotki 

promocyjnej w sklepach AGD. Wzór Formularza Uczestnictwa stanowi Załącznik nr 1 

do Regulaminu. 

12. Punkt sprzedaży – sklepy mające w swoim asortymencie Produkty marki Zelmer objęte 

Promocją. 
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13. Dowód zakupu -za dowód zakupu uznaje się paragon fiskalny lub fakturę VAT,  nie uznaje się 

dokumentu wydania/dostawy towaru, potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, 

potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu itp.) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

14. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady Promocji „Sprzątnij nagrody”. 

15. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 

 

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 

16. Promocja trwa od dnia 15.10.2013 roku do dnia 30.11.2013 roku, będącego ostatecznym 

terminem sprzedaży premiowej, nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli nagród, tj. kwoty 

przeznaczonej przez Zamawiającego do wypłaty Uczestnikom przez Organizatora. W 

przypadku, gdy pula nagród wyczerpie się przed dniem 30.11.2013 roku, dzień wyczerpania 

puli jest dniem zakończenia Promocji. 

17. Zgłoszenia do Promocji mogą być nadsyłane do dnia 15.12.2013 roku lub w ciągu 2 tygodni 

od dnia ogłoszenia informacji o wyczerpaniu puli nagród, o której mowa w pkt. 18. Po tym 

terminie zgłoszenia nie będą honorowane, przy czym liczy się data zgłoszenia uczestnictwa za 

pośrednictwem Formularza (w przypadku kuponu zgłoszeniowego opisanego w pkt. 26a, liczy 

się data stempla pocztowego). 

18. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli nagród lub przedłużeniu czasu obowiązywania 

promocji za pośrednictwem strony internetowej www.sprzatnijnagrody.pl  

 

UCZESTNICY PROMOCJI 

19. Z zastrzeżeniem pkt. 21 poniżej Uczestnikami Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

dokonująca zakupu Produktu w czasie trwania Promocji, zamieszkała na terenie Polski, która 

spełni warunki regulaminu:   

a. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, tj. dokonująca 

zakupów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,  

b.  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupów 

produktów objętych Promocją na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą 

zwana dalej "Uczestnikiem" lub "Nabywcą". 

20. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 

21. W Promocji nie mogą brać udziału: 
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a.  pracownicy Organizatora, Zamawiającego, oraz  pracownicy agencji reklamowej 

Radna Sp. z o.o. świadczący usługi na rzecz Zamawiającego, ani członkowie ich 

rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia.  

b. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte 

Promocją na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio od 

Organizatora lub jego dystrybutorów ani osoby, które w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub 

inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją 

 

ZASADY PROMOCJI 

22. Promocja jest sprzedażą premiową z Nagrodami gwarantowanymi dla wszystkich 

Uczestników, którzy prawidłowo i zgodnie z Regulaminem wypełnią i wyślą swoje zgłoszenie 

w Promocji za pośrednictwem Formularza. 

23. Sprzedażą promocyjną objęte są modele odkurzaczy marki Zelmer stanowiące załącznik nr 1 

do regulaminu: 

a. Odkurzacze workowe marki Zelmer 

b. Odkurzacze bezworkowe marki Zelmer 

c. Odkurzacze workowo/bezrowkowe (twix) marki Zelmer 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty 

znajdujące się w ofercie Zelmer, a także do podejmowania innych działań promocyjnych 

dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.  

25. Z zastrzeżeniem pkt. 16 i 17 powyżej, aby wziąć udział w Promocji należy: 

a. W dniach od 15.10.2013 do 30.11.2013 dokonać zakupu Produktu  

b. W dniach od 15.10.2013 od godz. 00:00 do 15.12.2013 do godz. 23:59 dokonać 

prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji za pośrednictwem Formularza, 

zawierającego wszystkie poniższe informacje: 

i. Imię i nazwisko 

ii. Miejscowość zamieszkania 

iii. Rok urodzenia Uczestnika 

iv. Numer telefonu komórkowego 

v. Model Produktu zgłaszanego do Promocji 

vi. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu 



str. 5 

 

vii. Wycięty fragment opakowania lub jego zdjęcie zawierający/e całą, 

kompletną etykietę z kodem kreskowym, której wzór stanowi Załącznik nr 3 

viii. Klauzula 1 – zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja 

ix. Klauzula 2 – zgoda na przetwarzanie danych do celów realizacji Promocji 

x. Odpowiedź na pytanie 1: „Co przekonało Panią/Pana  do zakupu odkurzacza 

Zelmer?” 

xi. Odpowiedź na pytanie 2 : „Skąd dowiedziała się Pani/Pan o promocji? 

c. Zachować oryginalny dowodu zakupu 

26. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji można dokonać poprzez: 

a. Kupon zgłoszeniowy (którego wzór stanowi Załącznik nr 1, dostępny w wersji do 

wydruku na stronie internetowej www.sprzatnijnagrody.pl ) – wysyłając czytelnie, 

kompletnie wypełniony (z danymi  zaznaczonymi jako obowiązkowe) i odręcznie 

podpisany kupon listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora:  

PayCash Services Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa 

z dopiskiem „Promocja ZELMER – Sprzątnij nagrody”. 

WAŻNE! Do kuponu zgłoszeniowego należy załączyć kopię dowodu zakupu Produktu 

Promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT), oraz Oryginalny wycięty fragment z 

oryginalnego  opakowania Produktu Promocyjnego zawierający etykietę z kodem 

kreskowym.   

b. Formularz elektroniczny (dostępny za pośrednictwem strony internetowej  

www.sprzatnijnagrody.pl) – wypełniając poprawnie wszystkie wymagane pola 

Formularza. Prawidłowa rejestracja zgłoszenia zostanie automatycznie potwierdzona 

poprzez wyświetlenie komunikatu informującego o tym fakcie. 

WAŻNE! Do Formularza należy załączyć plik graficzny zawierający wyraźny i czytelny 

skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu oraz wyciętego fragmentu opakowania 

Produktu z etykietą zawierającą kod kreskowy. 

27. Formularz wypełniony nieprawidłowo, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie lub wysłany poza czasem wskazanym w pkt. 25b nie będzie 

uprawniał do otrzymania nagrody. 

28. Każdy Uczestnik może dokonać nie więcej niż jednego zgłoszenia udziału w Promocji.  

29. Na jeden numer telefonu komórkowego przypada wyłącznie jedna Nagroda. 

30. Każdy dowód zakupu Produktu stanowi podstawę do wypłaty wyłącznie jednej Nagrody. 

31. W przypadku rejestracji zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden Produkt, przy weryfikacji 

zgłoszenia będzie brany pod uwagę produkt o większej wartości. 

32. Produkty zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi w Punktach Sprzedaży. 
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WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ 

33. Wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez Uczestników za pomocą Formularza podlegają 

weryfikacji Organizatora. Weryfikacja odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia listem poleconym Organizator bierze pod uwagę datę ze 

stempla pocztowego). 

34. Organizator odmówi poprawnej weryfikacji zgłoszenia w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:  

a. Uczestnik nie dopełnił w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie  

b. Wszystkie pola Formularza nie zostały wypełnione, bądź zostały wypełnione 

nieczytelnie lub niepoprawnie 

c. Uczestnik nie zaakceptował treści Regulaminu lub nie zgodził się na przetwarzanie 

danych osobowych do celów realizacji Promocji 

d. Zgłoszenie nie zawiera dowodu zakupu, lub przesłany dowód zakupu jest 

sfałszowany, nieczytelny, nie dotyczy zakupu Produktu, nie został wystawiony w 

czasie trwania Promocji lub został doręczony Organizatorowi w innym, wcześniej 

zarejestrowanym zgłoszeniu. 

e. Zgłoszenie nie zawiera wyciętego fragmentu opakowania zawierającego etykietę z 

kodem kreskowym Produktu. 

f. Uczestnik dokona więcej niż jednego zgłoszenia, przysługującego na jednego 

uczestnika. 

g. Uczestnik zwróci Produkt Promocyjny (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 

Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących 

Nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy 

sprzedaży).  

35. Nagrody będą przyznawane wszystkim Uczestnikom, którzy na warunkach określonych w 

Regulaminie, prześlą swoje zgłoszenie za pomocą Formularza, który został pozytywnie 

zweryfikowany przez Organizatora. 

36. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika ponownego wysłania Formularza lub danych, 

które powinny być w nim zawarte, w przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności 

lub oryginalności przesłanego dowodu zakupu Produktów, a także w przypadku słabej jakości 

przesłanego skanu lub zdjęcia dowodu zakupu oraz wyciętego fragmentu opakowania 

zawierającego etykietę z kodem kreskowym Produktu uniemożliwiającego odczytanie jego 

treści. 
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37. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania przez Uczestnika oryginalnego 

dowodu zakupu oraz wyciętego fragmentu opakowania zawierającego etykietę z kodem 

kreskowym Produktu, listem poleconym na adres Organizatora w przypadku powzięcia 

uzasadnionych obaw co do naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. W przypadku takiego 

żądania dostarczenie powyższych materiałów będzie warunkiem wydania Nagrody 

Uczestnikowi. Organizator zwróci na żądanie Uczestnika doręczony mu dowód zakupu po 

zakończeniu Promocji; 

 

NAGRODY 

38. Pula dostępnych w Promocji nagród wynosi 425 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych). 

39. Prawo do Nagrody otrzymają Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki Regulaminu, a jej 

wydanie nastąpi zgodnie z pkt. 42 Regulaminu. 

40. Uczestnik ma prawo do odebrania Nagrody tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji 

otrzymanego zgłoszenia, określonego w pkt. 26 Regulaminu. 

41. Nagroda uzależniona jest od wartości zakupionego Produktu, zgodnie z dowodem zakupu 

przesłanym za pomocą Formularza i wynosi: 

 

Wartość zakupu Produktu (kwota 

brutto): 
Wartość Nagrody: 

300 – 400 zł 50 zł 

powyżej 400 – 500 zł 100 zł 

powyżej 500  – powyżej 150 zł 

 

WYDAWANIE NAGRÓD 

42.  Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem systemu HalCash. Uczestnik po 

spełnieniu warunków Promocji, otrzymuje uprawnienie do wypłacenia Nagrody z bankomatu 

w postaci dwóch wiadomości SMS z kodem referencyjnym oraz kodem PIN, na wskazany 

przez Uczestnika w Formularzu numer telefonu komórkowego, wysłanych w terminie 5 dni 

roboczych od daty otrzymania kompletnego i poprawnie zweryfikowanego przez 

Organizatora Formularza, a w przypadku żądania Organizatora, o którym mowa w pkt. 36 
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oraz pkt. 37, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ponownie przesłanego 

Formularza lub oryginalnego dowodu zakupu Produktu. 

43. Wysłanie dwóch wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego, wskazany przez 

Uczestnika w Formularzu, jest równoznaczne z wykonaniem przez Organizatora zobowiązania 

do wydania Uczestnikowi praw do Nagrody. 

44. Uczestnik może wypłacić Nagrodę z bankomatów sieci Euronet, BZ WBK oraz SKOK 

podłączonych do systemu HalCash. Szczegółowy lokalizator bankomatów w systemie HalCash 

znajduje się na stronie internetowej http://halcash.pl/pl/znajdz-bankomat/index.html  

45. Wypłata Nagrody z bankomatu jest możliwa od chwili, gdy Uczestnik otrzyma dwie 

wiadomości SMS, o których mowa w pkt. 42 do upływu daty ważności kodu referencyjnego, 

wskazanej w treści wiadomości SMS. Termin ważności kodu referencyjnego wynosi 14 dni 

kalendarzowych. 

46. Po upływie terminu ważności kodu referencyjnego, wypłata Nagrody nie jest możliwa, a 

Uczestnik traci do niej prawo. W zamian za utraconą Nagrodę Uczestnikowi nie przysługuje 

żaden inny ekwiwalent. 

47. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy otrzymanych kodów umożliwiających 

wypłatę Nagrody z bankomatu, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest przedsięwziąć 

środki uniemożliwiające zapoznanie się przez osoby trzecie z treścią wiadomości SMS z 

kodem referencyjnym oraz kodem PIN. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za 

wypłatę bonusu gotówkowego z bankomatu w przypadku, gdy wiadomości SMS z kodem 

referencyjnym oraz kodem PIN dotrą do osób nieupoważnionych do otrzymania tych 

wiadomości, korzystających z numeru telefonu, dla którego udzielona jest Nagroda.  

48. Wiadomości SMS z kodem referencyjnym oraz kodem PIN mogą być wysłane tylko na numer 

telefonu Uczestnika podany w Formularzu – nie ma możliwości późniejszej zmiany numeru 

telefonu, na który mają zostać wysłane wiadomości SMS.  

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

49. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji, najpóźniej do dnia 17.01.2014r. 

(decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wiadomości e-mail) w następujący 

sposób: 

a. Listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: 

PayCash Services Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa  

z dopiskiem „Promocja ZELMER – Sprzątnij nagrody” 

lub 

b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zelmer@halcash.pl  
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tytułem „Promocja ZELMER – Sprzątnij nagrody”. 

50. Reklamacja powinna zawierać podane przez Uczestnika w Formularzu imię, nazwisko, numer 

telefonu komórkowego, model Produktu, a także datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 

roszczenie, jak również podany opis i powód reklamacji, a także treść żądania. 

51. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora Promocji w terminie 21 dni roboczych od 

dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia 

Regulaminu. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na 

adres Uczestnika podany w reklamacji. 

 

DANE OSOBOWE 

52. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Promocji jest 

Zamawiający. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Uczestników są przetwarzane za 

Jego zgodą przez Organizatora Promocji w celu realizacji umowy przystąpienia do Promocji i 

jej prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom 

poza Organizatorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

53. Zamawiający zapewnia, że nie będą podejmowane żadne działania zmierzające do ustalania 

tożsamości Uczestników na podstawie informacji zgłoszonych w Formularzu ani że nie będą 

podejmowane dążenia do budowy zbioru danych oraz ich przetwarzania, na podstawie 

zebranych w trakcie Promocji informacji. 

54. W terminie 30 dni od zakończenia, rozliczenia oraz sporządzenia zatwierdzonego protokołu  z 

Promocji, dane osobowe zgromadzone w Formularzach zostaną na trwałe usunięte.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

55. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, Zamawiającego, a także na 

stronie internetowej www.sprzatnijnagrody.pl. 

56. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

Promocji, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych 

przez Uczestników. Informacja o zmianach publikowana będzie na stronie internetowej 

www.sprzatnijnagrody.pl. 

57. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zasad 

dotyczących przekazów pieniężnych w systemie HalCash – zamieszczonych na stronie 

internetowej www.halcash.pl. 

58. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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59. Infolinia dotycząca Promocji jest czynna w dniach od 15.10.2013 do 19.12.2013, w godzinach 

od 10:00-15:00 w dni robocze pod numerem telefonu 22 188 17 89 ( koszt połączenia: 

według cennika usług operatora) 

60. Organizator udostępni od dnia 15.10.2013 do 19.12.2013, adres poczty elektronicznej 

zelmer@halcash.pl, na który będą mogły być kierowane zapytania dotyczące promocji. 

Odpowiedzi na powyższe zapytania będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Kupon zgłoszeniowy do Promocji „Sprzątnij nagrody” 

Załącznik nr 2 – Wykaz Produktów objętych Promocją 

Załącznik nr 3 – Wzór etykiety opakowania Produktu z kodem kreskowym 
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ZAŁĄCZNIK 1 – KUPON ZGŁOSZENIOWY DO PROMOCJI „SPRZĄTNIJ NAGRODY”
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ZAŁĄCZNIK 2 – WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 

TYP NAZWA 

01Z014SK Voyager Twix 

01Z014ST Voyager Twix 

1600.0K04SP Syrius 

1600.0K04ST Syrius 

1600.3K14HQ Syrius 

1600.3K14HT Syrius 

2700.0ST/VC2700.OST Clarris 

2700.0SP/VC.2700.0SP Clarris 

2750.0SK/VC2750.0SK Clarris Twix 

2750.0SP/VC2750.0SK Clarris Twix 

2750.0ST/VC2750.0ST Clarris Twix 

4000.0K58HP Jupiter 

4000.0M68HQ Jupiter 

4000.0M67HT Jupiter 

4000.0K55SP Jupiter 

450.0HT Odyssey 

450.0P05ST Odyssey 

5000.0M14HQ Solaris 

5000.0M14HT Solaris 

5500.3M24HT Solaris Twix 

5500.3M24HQ Solaris Twix 

5500.0M14HT Solaris Twix 

VC3100.0HP Eco Power 

VC3100.0SK Eco Power 

VC3300.0SK Ceres 
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VC3300.0ST Ceres 

VC3050.0SK Pluser 

VC3050.0SP Pluser 

VC1006.0ST Flooris 

VC1006.0HP Flooris 

VC1006.0HT Flooris 
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ZAŁĄCZNIK 3 – WZÓR ETYKIETY OPAKOWANIA PRODUKTU Z KODEM KRESKOWYM (EAN) 

 

 


