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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „PROMO 10 -20/10” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „PROMO 10 -
20/10”, zwanej dalej „Promocją”, jest Grin sp. z o.o. z siedzibą w Maryninie, przy ul. 
Gwiezdnej 5, NIP: 529-18081-45 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest promocja sprzedaży towarów poprzez aukcje i oferty na 
platformach handlowych takich jak Allegro, Arena, Ceneo, Erli, EMag, Ebay oraz 
sklepach internetowych prowadzonych przez Organizatora zwanych dalej „Sklepami”.  

3. Lista „Sklepów” jest podana jako linki w załączniku nr 1. 
4. Sklepy nie maja fizycznej lokalizacji 
5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 Maja 2020 roku do odwolania, z 

zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 9 Regulaminu 
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c. 
7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

§2 NAGRODY 

1. W Promocji zostanie zostaną przyznane nagrody w zależności od ceny zakupionych 
towarów w określonym zamówieniu. 

2. Wartość zamówienia oznacza wpłaconą kwotę pomniejszoną o kwotę dostawy. 
3. Każde zamówienie opatrzone jest wewnętrznym numerem „id”, funkcja modulo 

polegająca na dzieleniu wartości ”id” z resztą przez „N” (kolumna N w tabeli 1) 
wylicza wartość. MOD(id, N). Jeśli MOD(id, N) przyjmuje wartość zero określa 
beneficjenta nagrody zgodnie z wartością określoną w kolumnie drugiej Tabeli 1 
(Wartość Nagrody liczona od wartości zamówienia). Oznacza to, że co 10-ty 
Uczestnik może uzyskać nagrodę 10% wartości zakupu, co 50-ty Uczestnik może 
uzyskać nagrodę 20% wartości zakupu itd. Uczestnik może zwiększyć swoją nagrodę 
do wartości określonej w kolumnie trzeciej  Tabeli 1 wybierając (Bon zakupowy). 

N Wartość nagrody[%] Bon zakupowy[%] 
10 10 20 
50 20 40 

100 30 60 
200 40 80 
600 50 85 
1000 60 100 
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    Tabela 1 

 

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych na odpowiednich 
serwisach i mających prawo zakupu. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w 

czasie trwania Promocji:  
1. Dokonać zakupu towarów oferowanych w Sklepach Organizatora 
2. Wystawić w ciągu 30 dni po otrzymaniu towaru adekwatną opinię 

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika 
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”) i Uczestnik otrzyma numer id zamówienia, co 
pozwoli mu samemu określić, czy otrzymał nagrodę. 

6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i może otrzymać odpowiadającą ich liczbie 
ilość Nagród, które na jego zgłoszenia przypadną, przy czym na każde zgłoszenie 
musi przypadać odrębny dowód zakupu. 

7. Wartość nagrody wyliczana jest jak iloczyn Wartości zamówienia i Wartość nagrody 
(kolumna 2 Tabela 1) podzielona przez 100 i zaokrąglona do jednego miejsca po 
przecinku. 

8. Nagroda będzie wydana uczestnikowi postaci: 
1. Przelewu gotówkowego na podany rachunek bankowy Uczestnika 
2. Nagroda przepada, jeżeli użytkownik w ciągu 30 dni od daty przyznanie 

nagrody nie odbierze nagrody. 
3. Bonu Zakupowego uprawniającego do otrzymania zniżki na kwotę określoną 

w kolumnie trzeciej Tabeli 1 (Bon Zakupowy) przy zakupie w Sklepie 
organizatora.  

1. Bon Zakupowy ma ważność 6 miesięcy od daty wystawienia 
2. Bony Zakupowe mogą się kumulować 
3. Organizator prowadzi ewidencje Bonów Zakupowych 
4. Bon Zakupowy ma ściśle określony numer i może być przekazany 

osobie trzeciej. 
5. Po wybraniu opcji Bon Zakupowy nie ma możliwości otrzymania 

zwrotu zgodnie z ust.8.1 
6. Bon zakupowy może być wykorzystany przy następnym zakupie w 

dowolnym sklepie organizatora i wtedy postała różnica miedzy 
zapłaconą ceną może być zwracana na konto lub ponownie w 
zamieniona na Bon Zakupowy na tych samych zasadach jak opisano w 
tablicy 1. Jednak jest to ograniczone do 5 transakcji w ciągu trwania 
okresu ważności Bonu Zakupowego. 

9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez 
pracownika Biura Obsługi Klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do 
Promocji oraz spełnił warunki określone w  §2 oraz § ust. 4 

10. Klienci, którzy odstąpią od umowy są wykluczeni z promocji. 
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11. Nagrody będą przyznawane aż do odwołania promocji. Uzyskane w czasie promocji 
Bony Zakupowe będę realizowane po zakończeniu trwania Promocji do terminu 
swojej ważności. 

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta pisząc na adres bok@grin.net.pl 

2. Pisemna reklamacja powinna być złożona w terminie 40 dnia dostarczenia towaru i 
zawierać imię, nazwisko, adres mailowy, numer zewnętrzny zamówienia podany przy 
zakupie oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem 
mailowym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

   

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem promo102010@grin.net.pl. oraz na 
stronie  internetowej https://grin,net.pl/Promo102010/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 


