REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO MAKRO
1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON:
012775559 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł, zwana
dalej Makro.
2. Promocja zostanie przeprowadzona w Sklepie Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla
biura znajdującym się pod adresem http://www.makro.pl/shop/pl/office.
3. Promocja trwa od 12.06.2018 do 15.06.2018 r włącznie lub do wyczerpania nagród.
Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Makro. Poprzez określenie „Klient”, bądź
„Klient Makro” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie
zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A., nie będący konsumentem,
zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez MAKRO, którego przedstawicielom
została(y) wydana(e) karta(y) Klienta MAKRO.
4. W promocji nie mogą brać udziału posiadacze kart Pracownik Makro.
5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim
jej potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej http://www.makro.pl/shop/pl/office.
6. Warunkiem uczestnictwa w promocji i warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie
zakupu, w okresie trwania promocji, dowolnego produktu z listy produktów z pkt. 7
7. Produkty biorące udział promocji:
Numer artykułu
651501
153122
153121
180973
651504
103637
998348
520801
520901

Nazwa artykułu
CISOWIANKA WODA 6X700ML NG PET
KROPLA DELICE 12X330ML GAZ
KROPLA BESK.WODA 12X330ML NGAZ
ŻYWIEC ZDR.WODA 12X500ML NGAZ
CISOW. WODA 6X700ML GAZ PET
KROPLA BESKIDU 6X1,5L NGAZ
MUSZYNA WODA 6X1,5L NGAZ
MUSZYNIANKA WODA 6X1,5L NGAZ
NAŁĘCZOW WODA DEL.GAZ 1,5L

8. Nagrodą w promocji jest:
Numer artykułu

Nazwa artykułu

77553

&ARO SZKL.LONG DRINK 6X270ML

9. Każdy Klient może wziąć kilkukrotnie udział w danej promocji w okresie jej trwania, przy
spełnieniu warunków z pkt. 6.
10. Wydanie nagrody nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu, poprzez dołączenie
nagrody do przesyłki z danym zamówieniem. Koszt jednostkowy nagrody wskazanej w pkt. 8
wynosi 9,99 zł netto.
11. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą Np. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek
zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.
12. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:



Piotr Mieszkowski – Koordynator ds. Sklepów internetowych
Natalia Ostanek – Starszy Specjalista ds. sklepów internetowych

13. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty
zakończenia promocji pod adres e mail : biuro.online@makro.pl.
14. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego
reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.
15. Makro ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie
nagród oraz ewentualne reklamacje.
16. Makro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie stosownym
aneksem oraz ogłoszenia ich w sposób wskazany w pkt. 2.

