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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„TEKA daje więcej” 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej Produktów prowadzonej pod nazwą: „TEKA 

daje więcej” (dalej „Promocja”) i podmiotem finansującym Promocję  jest Teka 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod nr KRS 59916, NIP 5261002584, REGON 010721000 (dalej „TEKA” lub 

„Organizator”).  

2. Celem Promocji jest zwiększenie popularności Produktów marki Teka.  

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna 

się w dniu 17 lutego 2020 roku i trwa do końca dnia 31 maja 2020roku albo do 

wyczerpania budżetu Promocji, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej.  

4. Budżet Promocji wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych.  

5. Przedmiotem Promocji są elementy wyposażenia  kuchennego  marki Teka 

wymienione w § 2 pkt 1 Regulaminu (określane dalej jako dalej „Produkt” lub 

„Produkty”) ujęte w zestawach sposób określony w § 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu. 

6. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie pełnoletni konsumenci 

posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu art. 25 k.c.) na terytorium Polski 

(dalej „Klient/Klienci” lub „Uczestnik/Uczestnicy”).  

7. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nabycia 

Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową.  

8. Promocja dotyczy zakupu Produktów dokonanego przez Klientów w okresie 

trwania Promocji w wybranych miejscach sprzedaży (Punkty Sprzedaży) 

wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

9. Promocją nie są objęte Produkty zakupione po cenach obniżonych, w 

szczególności pochodzące z ekspozycji bądź uszkodzone. 

10. Z udziału w Promocji  wyłączeni są: 

a. pracownicy Organizatora (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia lub 

współpracy)  oraz członkowie ich rodzin,  

b. osoby fizyczne prowadzące Punkty Sprzedaży oraz członkowie ich rodzin, 

c. osoby zatrudnione w Punktach Sprzedaży (niezależnie od formy prawnej 

zatrudnienia lub współpracy) oraz członkowie ich rodzin.  

11. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 

oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

12. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli Uczestnika. 

 

 

§ 2. Zasady  Uczestnictwa w Promocji 

 

1. Promocją objęte są następujące kategorie Produktów marki TEKA:  

a) Piekarnik 
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b) Płyta grzewcza 

c) Okap 

d) Zlewozmywak 

e) Bateria kuchenna 

f) Zmywarka 

g) Chłodziarko-zamrażarka 

h) Piekarnik kompaktowy, 

i) Kuchenka mikrofalowa 

j) Młynki do odpadów 

k) Kawiarki 

l) Akcesoria  

2. W Promocji uczestniczy każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona 

jednorazowo (w ramach jednej transakcji) zakupu jednego zestawu Produktów 

Teka objętych Promocji w Punktach Sprzedaży. Promocja nie dotyczy sprzedaży 

on-line. 

3. Za zestaw Produktów Teka objętych promocją uważa się zestawy składające się  

z 4 (czterech), albo 7 (siedmiu) Produktów -  po jednym Produkcie z każdej 

kategorii wymienionej w § 2 pkt.1 a-j. 

4. Nabywając zestaw  składający się z 4 (czterech) Produktów Teka objętych 

Promocją - Klient uprawniony jest do zakupu 5 (piątego) Produktu za cenę 1 zł 

(jeden złoty), przy czym cena 1 zł (jeden złoty) dotyczy Produktu najtańszego w 

zestawie. 

5. Nabywając zestaw  składający się z 7 (siedmiu) Produktów Teka objętych 

Promocją - Klient uprawniony jest do zakupu  8 (ósmego)  oraz 9 (dziewiątego) 

Produktu za cenę 1 zł  (jeden złoty) za  Produkt 8 i 9, przy czym cena 1 zł (jeden 

złoty) dotyczy dwóch Produktów najtańszych w zestawie. 

6. Punkt Sprzedaży, po ustaleniu, który z Produktów  Teka objętych Promocją  

znajdujący się w zestawie zakupionym przez Klienta jest najtańszy, wskazuje w 

dokumencie sprzedaży cenę tych Produktów w wysokości 1 zł (jeden złoty). 

7. W okresie trwania Promocji, Klient może dokonać tylko jednego zakupu zestawu 

Produktów Teka objętych Promocją.  

8. Cena nabycia Produktów Teka objętych Promocją nie ma znaczenia dla uprawnień 

wynikających z gwarancji i rękojmi za dany produkt.  

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, dotyczącymi Produktów objętych 

niniejszą Promocją organizowanymi przez Organizatora lub na 

jego zlecenie, chyba że w regulaminach lub zasadach takich promocji wskazano 

co innego. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania 

Promocji lub zmiany zasad jej prowadzenia, jeżeli w prawie polskim zostaną 

wprowadzone zmiany zakazujące lub ograniczające przeprowadzanie akcji 

promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w 

Promocji.  

2. Reklamację należy złożyć do Organizatora w formie pisemnej listem poleconym 

przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w § 1 
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ust. 1 Regulaminu do dnia 30.06.2020.r. (liczy się data stempla pocztowego 

nadania pisma w placówce operatora pocztowego), bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres info@teka.com.pl w tym samym terminie. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do 

korespondencji, w tym adres e-mail, jeśli w tej formie złożona została reklamacja 

oraz wymienić jej przyczynę (powody złożenia reklamacji) i żądanie. 

4. Organizator Promocji ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację 

Uczestnika liczone od daty jej wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację Organizator 

udziela w tej samej formie w jakiej reklamacja została złożona przez Uczestnika. 

5. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej.  

 

§ 4.  Ochrona danych osobowych Uczestników Promocji 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji  jest jej  Organizator, 

tj. jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr KRS 59916, NIP 5261002584, REGON 010721000. 

2. Dane uczestników Promocji w postaci: imienia i nazwiska, adresu do 

korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej e-mail będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, to jest w 

celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda. 

Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w punkcie 2 powyżej.  

4. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać 

swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową  ( na adres wskazany 

w § 3 pkt 2 regulaminu)  lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody przez 

Uczestnika w po zakupie Produktów Teka objętych produkcją uniemożliwi 

Organizatorowi rozpoznanie ewentualnej reklamacji tego Uczestnika.  

5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do  

czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z 

organizacją Promocji, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji reklamacji w 

przypadku uznania jej zasadności. 

6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 

ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy 

kierować do Organizatora na adres: Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa. 

8. Organizator nie będzie zawierał  z innymi podmiotami umowy powierzenia Danych 

Osobowych Uczestników Promocji. 

mailto:info@teka.com.pl
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9. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

§5. Postanowienie końcowe 

 

1. Regulamin Promocji jest dostępny  w siedzibie organizatora raz na stronie 

internetowej Organizatora i stronach internetowych prowadzonych przez 

Punkty Sprzedaży oraz wyłożony do wglądu  w Punktach Sprzedaży. 

2. Postanowienia Regulaminu nie pozostają w sprzeczności z uprawnieniami 

konsumenta określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23) z tym, że sprzedaż 

Produktów Teka objętych Promocją nie stanowi sprzedaży poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość. 

3. Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora 

powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.). 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

5.  Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z 

Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych 

towarzyszących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.  

 

 

Załącznik – lista Punktów Sprzedaży 

 

 

 

 


