
Regulamin akcji promocyjnej „Zapłać Blikiem i odbierz kupon na baton lub 

chipsy za 1 zł.” 

 

§ 1. Organizator i Promocja 

1. Akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą ”Zapłać BLIKIEM i odbierz kupon na batona lub 

chipsy za 1 zł.” (dalej: „Akcja Promocyjna”) rozpoczyna się w dniu 21 lutego 2018 roku i trwa 

do dnia 20 marca 2018 roku (dalej „Okres Promocji”) lub do wyczerpania puli kodów 

promocyjnych.  

2. Organizatorem Akcji jest Żabka Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-894, Plac 

Władysława Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000662856, o kapitale zakładowym w wysokości 298.644.500,00 zł w całości 

pokrytym, NIP: 527-26-38-392, REGON: 142624259, (dalej: „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach działających pod markami Żabka i 

Freshmarket (dalej: „Sklep” lub „Sklepy”) współpracujących z Organizatorem. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 

o pełnej zdolności do czynności prawnych, która w czasie trwania Okresu Promocji w jednym 

ze Sklepów zapłaci za zakupy przy pomocy aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK. 

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Akcji 

Promocyjnej przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, 

który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być tylko Użytkownik aplikacji mobilnej obsługującej 

płatności BLIK. Przez aplikację mobilną obsługującą płatności BLIK na potrzeby Regulaminu 

rozumie się wykonanie transakcji płatniczej w Systemie Płatności BLIK / Schemacie BLIK przez 

Uczestnika przy użyciu instrumentu płatniczego będącego aplikacją bankową, którego 

wydawcą jest bank.  

§ 3. Zasady Promocji 

1. Uczestnikowi w czasie trwania Okresu Promocji, przysługuje prawo do otrzymania 1 (jednego) 

kodu promocyjnego (dalej: „Kod”) za każdy zakup w Sklepie dowolnego produktu zrealizowany 

przy pomocy aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK, z wyłączeniem zakupu innych niż 

piwo napojów alkoholowych oraz wyrobów objętych postanowieniami ustawy z dnia 9 

listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych. 

2. Kod zostanie wydrukowany na paragonie niefiskalnym, dołączonym do paragonu fiskalnego 

podsumowującego transakcję. 

3. Z Kodu można skorzystać podczas kolejnych transakcji zakupu w Sklepach jednak nie później 

niż do dnia 17.04.2018 r. 

4. Każdy Kod ma niepowtarzalny numer i upoważnia do jednorazowego zakupu w promocyjnej 

cenie 1 szt. (jednej sztuki) batonu Mars 42g, lub batonu Snickers 42g lub batony Twix 42g lub 

chipsów Lays papryka  lub chipsów Lays zielona cebulka 40g  (dalej: „Produkt”). 



5. Użycie Kodu obniży cenę Produktu do 1,00 zł brutto. 

6. W przypadku gdy w ramach jednej transakcji Uczestnik ma zamiar dokonać zakupu kilku 

Produktów objętych Akcją Promocyjną, ale nie będzie miał wystarczającej liczby Kodów, żeby 

obniżyć cenę wszystkich Produktów, system obniży cenę Produktu/Produktów 

najtańszego/najtańszych. 

7. Kody nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 

8. Uczestnik jest zobowiązany poinformować sprzedawcę w Sklepie o chęci skorzystania z Kodu 

przed dokonaniem płatności za zakupy. 

9. Kody nie łączą się z innymi zniżkami lub promocjami. 

10. Pula Kodów do wydania w okresie promocji wynosi 100.000 (sto tysięcy) sztuk. 

 

§ 4. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres poczty 

elektronicznej: blikpromocja@zabka.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, numer 

telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, indywidualny numer kodu, jak również 

opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

 

§ 5. Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej odbywać się będzie zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, z późn. zm.) wyłącznie w celach przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1, w rozumieniu ustawy jest Organizator.  

3. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo do wglądu swoich danych, ich poprawiania 

oraz usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest 

konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.  

4. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z wniesieniem przez nich reklamacji są 

wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest 

to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy regulamin. Po upływie 

tego okresu są one niszczone. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.zabka.pl, www.freshmarket.pl oraz blikmobile.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem 

mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

3. Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków 

wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Akcji Promocyjnej, a 

spoczywających na tym Uczestniku. 
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4. Korzystanie z aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK podlega standardowym 

warunkom, zasadom oraz opłatom określonym przez Polski Standard Płatności oraz banki z 

nim współpracujące. 

5. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może 

wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej. 

6. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu 
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471 j.t.). 

 


