REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Fuzetea

1.

Organizator i czas trwania loterii.

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Fuzetea”, zwanej dalej
"Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z
siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2019r. i trwa do dnia 15 października 2019r., tj.
do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do
wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2019r. i trwa do dnia 31
sierpnia 2019r.

1.3.

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r., poz. 847).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii.

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, nabywająca towar lub towary, o których
mowa w pkt. 3.1. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego
("Uczestnik").
3.

Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.

W okresie od dnia 17 czerwca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r. dostępne są oznakowane
napoje pod marką Fuzetea o pojemności 0,5L, które pod etykietą zawierają niepowtarzalny
kod, dalej "Produkty Promocyjne".
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3.2.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 17 czerwca
2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku dokonać zakupu Produktu Promocyjnego.
Uczestnik w celu odbioru nagrody zobowiązany jest do zachowania oryginału etykiety
Produktu Promocyjnego.

3.3.

Jeżeli po zdjęciu etykiety Produktu Promocyjnego na wewnętrznej części tej etykiety jest
informacja: (1) „WYGRAŁEŚ! ODBIERZ FUZETEA OOLONG!” - oznacza, że Uczestnik wygrał
nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. poniżej; (2) „WYGRAŁEŚ! ODBIERZ FUZETEA
ROOIBOS!” - oznacza, że Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. poniżej;
(3) „TYM RAZEM SIĘ NIE UDAŁO, PRÓBUJ DALEJ!” - oznacza, że Uczestnik nie wygrał
żadnej nagrody w Loterii.

3.4.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

3.5.

W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne etykiety Produktów Promocyjnych. Etykiety
Produktów Promocyjnych podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób
uniemożliwiający ich weryfikację, w tym napisu pod etykietą nie uprawniają do otrzymania
nagrody.

4.

Nagrody.

4.1.

Nagrodami w Loterii jest:
4.1.1. 715.102 napojów Fuzetea OOLONG o pojemności 0,4 L, o wartości 3,00 zł brutto
każdy;
4.1.2. 715.103 napojów Fuzetea ROOIBOS o pojemności 0,4 L, o wartości 3,00 zł brutto
każdy;

4.2.

Pula nagród w Loterii wynosi 4.290.615,00 zł brutto.

5.

Odbiór nagrody

5.1.

Zwycięzcy nagród informowani są o wygranej bezpośrednio po odczytaniu informacji
znajdującej się pod etykietą Produktu Promocyjnego.

5.2.

Zwycięzcy w celu otrzymania nagrody powinni zgłosić się do punktu handlowego, których
lista znajduje się na stronie internetowej www.fuzetea.pl i przedstawić etykietę Produktu
Promocyjnego. Punkt handlowy w zamian za wydaną nagrodę, zatrzymuje etykietę
Produktu Promocyjnego. Nagrody można odbierać do dnia 15 września 2019r. Nagrody
wydawane są okazicielowi etykiety Produktu Promocyjnego.
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5.3.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. W przypadku, gdy w danym
punkcie handlowym wydającym nagrody, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, niedostępna
jest nagroda o wylosowanym przez Uczestnika smaku, Uczestnik może żądać wydania
nagrody o innym smaku.

5.4.

Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r., poz.
1509).

5.5.

Niewylosowane, jak i nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają do dyspozycji
Organizatora. Zwycięzcom, którzy nie spełnili warunków przewidzianych niniejszym
Regulaminem, jak również zwycięzcom, którzy nie byli uprawnieni do wzięcia udziału w
Loterii, nagrody nie są wydawane.

6.

Komisja

6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i
wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie
przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 30 września 2019 r. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 5 października 2019 r. nie są
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na
przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.

Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
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reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie
złożonej reklamacji.
7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna
ul. Gawińskiego 7
01 – 645 Warszawa
lub na adres email: reklamacje@fortis.pl
z dopiskiem reklamacja loterii – "Fuzetea"

7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji e-mail w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 15
października 2019 r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod
adresem: www.fuzetea.pl, www.promocje.fortis.pl oraz w siedzibie Organizatora w
Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator
zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
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8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.

Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.

8.5.

Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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