REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Kup ekspres i odbierz nawet 10 kg kawy”
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§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Organizatorem sprzedaży premiowej pod hasłem: „Kup ekspres i odbierz nawet 10 kg kawy” (dalej:
„Promocja”) jest spółka firmą: AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (adres: 05-800 Pruszków, ul. 3go Maja 8), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000050082, REGON 011084043, NIP 521-008-04-10 (dalej:
„Organizator”).
Organizator obsługę Promocji - tj. czynności dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Promocji, za
wyjątkiem tych czynności, które zgodnie z Regulaminem wprost obciążają Organizatora - powierza
spółce pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 12), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dalej: „Agencja”).
Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Celem Promocji jest promocja wskazanych w Regulaminie produktów, których producentem lub
dystrybutorem jest Organizator, służąca zwiększeniu ich sprzedaży. Promocją objęte są wyłącznie
produkty nowe w stosunku do których gwarantem jest Organizator.
Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, dotyczącymi produktów wskazanych w
Regulaminie.
Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 847).
Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 847).
Udział w Promocji oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu
oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Promocji.
Zasady Promocji określone są wyłącznie postanowieniami niniejszego Regulaminu, który jednak nie
wyłącza uprawnień przyznanych uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.
§2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PROMOCJI.
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów Produktów
objętych Promocją w sklepach stacjonarnych (dalej: „Sklepy Stacjonarne”) znajdujących się na
terytorium Polski oraz w sklepach internetowych (dalej: „Sklepy Internetowe”) sprzedających w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce.
Dowód zakupu produktów objętych Promocją w postaci paragonu lub faktury musi być wystawiony na
podstawie polskich przepisów prawa i zawierać polski numer NIP.
Zgłoszenie udziału w Promocji - w terminie określonym w Regulaminie - następuje on-line za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.nivonapromocja.pl.
Promocja obowiązuje od dnia 21 października 2019 roku od godz. 00:01 do dnia 12 stycznia 2020 roku
do godz. 23:59.
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI
Promocją objęte są wyłącznie nowe Produkty marki NIVONA pochodzące z polskiej dystrybucji,
dostarczone na rynek polski przez Organizatora, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu (dalej: „Produkt” lub „Produkty”).
Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
▪ ukończyli 18. rok życia;
▪ posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i taki adres
podany będzie podczas wypełnianie formularza;
▪ posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
▪ w okresie obowiązywania Promocji kupili Produkt;
oraz w okresie określonym w Regulaminie na stronie internetowej www.nivona-promocja.pl dokonają
zgłoszenia zakupionego przez siebie Produktu poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza
rejestracyjnego i podając wszystkie określone w formularzu informacje, tj.: imię, nazwisko, adres
zamieszkania lub do korespondencji na terenie Polski, zawierający: ulicę, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miasto lub miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, skan paragonu lub faktury, numer
paragonu lub faktury, numer seryjny urządzenia, nazwę (firmę) partnera, cenę brutto zapłaconą za
Produkt zgodną z załączonym paragonem lub fakturą oraz wypełnią ankietę dotyczącą zakupu produktu.
W ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanów lub zdjęć dowodów zakupu Produktów (paragonu
fiskalnego lub faktury).
Do ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie wszystkich powyższych danych oraz potwierdzenie
udziału w Promocji poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij” i przesłanie formularza. Z momentem

zatwierdzenia / przesłania formularza rejestracyjnego, osoba spełniająca wszystkie warunki, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, staje się uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik Promocji”).
3. Jeden Produkt może zostać zgłoszony do udziału w Promocji tylko jeden raz.
4. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w
jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia etc.) w punktach sprzedaży
detalicznej lub hurtowej prowadzącej sprzedaż Produktów (Sklepach Stacjonarnych) lub Sklepach
Internetowych oraz członkowie ich rodzin, a także dystrybutorzy produktów Nivona.
5. Przez członków rodziny, o których mowa w § 3 pkt 4. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
6. Z udziału w Promocji mogą skorzystać jedynie klienci końcowi, tj. klienci nie dokonujący dalszej
odsprzedaży Produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
8. Uczestnik Promocji, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany w zgłoszeniu
adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a także informację o przeprowadzaniu weryfikacji
prawidłowości jego zgłoszenia.
9. Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być podanie w
zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu, dotyczącego zakupionego Produktu, zbieżnego z
danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi w ramach Promocji przez tę samą lub inną osobę. W
przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu/ten sam dowód zakupu
przez różne osoby, Organizator lub Agencja dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających się
oryginałów dokumentów dotyczących zakupionych Produktów, niezbędnych do dokonania zgłoszenia
udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub
osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w
Promocji.
10. Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub
przerobionych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2 powyżej, tj. dowodu zakupu w postaci faktury
lub paragonu fiskalnego. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji
dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator lub Agencja lub osoba działają w imieniu
Organizatora ma prawo zażądać okazania przez zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których
skany lub zdjęcia lub kserokopie zostały przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa
udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub Agencji lub osoby działającej
w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
11. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą
wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny
Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu nagrody, którą uzyskał w Promocji na podstawie
dokumentu podrobionego lub przerobionego.
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§4. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.
Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji zakupi Produkt objęty
Promocją na zasadach opisanych w Regulaminie i w ciągu 30 dni od momentu zakupu Produktu dokona
prawidłowego zgłoszenia w trakcie obowiązywania Promocji albo najpóźniej 7 dni po dacie zakończenia
Promocji, otrzyma nagrodę wskazaną w § 4 pkt 2 i pkt 3 Regulaminu, na zasadach szczegółowo
określonych poniżej.
Nagroda - zapas kawy ziarnistej marki ETNO Cafe o wartości 95 zł brutto za 1 kg kawy.
Wielkość zapasu jest uzależniona od rodzaju zakupionego Produktu na zasadach opisanych w
Regulaminie, w ten sposób, że za zakup:
a) ekspresu ciśnieniowego marki Nivona serii 660, 670, 680, Uczestnik otrzyma 2 kg zapasu kawy,
b) ekspresu ciśnieniowego marki Nivona serii 756, 759, 769, 779, 789, Uczestnik otrzyma 4 kg
zapasu kawy,
c) ekspresu ciśnieniowego marki Nivona serii 820, 825, 841, 842, 859, Uczestnik otrzyma 5 kg
zapasu kawy,
d) ekspresu ciśnieniowego marki Nivona serii 960, 970, Uczestnik otrzyma 10 kg zapasu kawy.
Uczestnik Promocji traci prawo do udziału w Promocji w przypadku skorzystania przez Uczestnika
Promocji z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności w przypadku odstąpienia
od umowy sprzedaży Produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego - na zasadach
określonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku - w terminie 14 dni od jej
zawarcia.
Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie, otrzyma nagrodę przewidzianą w § 4 pkt. 2 i
pkt 3 powyżej. Nagroda zostanie wydana kurierem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
dostępnym na stronie www.nivona-promocja.pl
Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom Promocji w terminie
30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja zgłoszenia następuje w
terminie 30 dni licząc od dnia: (i) poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego wraz
ze skanami lub zdjęciami
wymaganych dokumentów, za pośrednictwem strony internetowej
www.nivona-promocja.pl. Przesłanie nagrody (Nagroda) następuje na podane podczas rejestracji dane
adresowe na terenie Polski.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych; nagrody wydawane na podstawie niniejszego regulaminu sprzedaży premiowej są zwolnione
od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387).
7. W przypadku niemożności wydania nagrody Uczestnikowi Promocji lub nieodebrania nagrody zgodnie z
trybem i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Promocji nagroda nie zostanie mu wydana.
8. Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę w postaci zapasu kawy.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
10. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na
osoby trzecie.
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§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Promocji.
Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od nich.
Organizator i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestnika Promocji.
§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji powinni zgłaszać w formie pisemnej w
okresie trwania Promocji oraz 30 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Agencji i zawierać dopisek „Promocja
Kup ekspres i odbierz nawet 10 kg kawy”- reklamacja” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika
Promocji, adres pocztowy Uczestnika Promocji, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu
faktycznego, będącego przyczyną złożenia reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Agencję pisma
zawierającego reklamację przez komisję reklamacyjną (dalej: „Komisja") powołaną przez Agencję.
O decyzji Komisji, podjętej wskutek rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem
poleconym.
Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość lub zmianę adresu do
korespondencji wskazanego przez składającego reklamację.
§7. DANE OSOBOWE.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych Uczestników
Promocji w związku z realizacją Promocji jest spółka firmą: AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
(adres: 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050082, REGON 011084043, NIP
521-008-04-10.
Wszelkie wnioski pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników
powinny być kierowane na adres: AGED Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, adres e-mail:
hello@fore.pl, tel.: +48 22 244 04 30.
Administrator informuje, iż dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Promocji
przetwarzane są:
a) w celu udziału w Promocji, w tym m. in. w celu odbioru nagrody oraz rozpatrywania reklamacji, a w
związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zgoda osoby
przekazującej dane (Uczestnika Promocji) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, realizacja prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, archiwizacja
dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w tym przede wszystkim do odbioru nagrody, (iii)
odbiorcami danych osobowych są lub będą: Agencja w celu przekazania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające
przeprowadzenie Promocji, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych,
dostawca serwera, podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową, organom
państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, innym
podmiotom w celu realizacji Promocji i wykonywania obowiązków Administratora wynikających z
Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym
usługi wsparcia prawnego lub księgowego, (iv) dane osobowe będą przechowywane i
przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub
do zakończenia i rozliczenia Promocji, w tym dochowania obowiązków publiczno-prawnych, z
zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi późnej, (v)
przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres
zamieszkania lub do korespondencji, zakup Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia w
Promocji;
b)
w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, a w związku z tymi celami: (i) podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane (Uczestnika) - art.
6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą: Agencja, podmioty współpracujące
i świadczące usługi wspomagające przeprowadzenie Promocji, w tym wsparcie techniczne dla
przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, (iv) dane osobowe będą przechowywane
do czasu cofnięcia zgody, (v) przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko,
numer telefonu, adres zamieszkania lub do korespondencji, datę zakupu Produktu, adres e-mail,
nazwę i numer Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia, (vi) Uczestnik nie ma obowiązku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych,
informacyjnych.
Uczestnik Promocji - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204
z późn. zm.) oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn.
zm.) - może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora i/lub Agencji informacji handlowej na temat
produktów i towarów Organizatora drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie. Zgoda Uczestnika może
być w każdej chwili cofnięta.
Osoba przekazująca dane (Uczestnik) posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach
określonych w RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba przekazująca dane
(Uczestnik) posiada prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba przekazująca dane (Uczestnik) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych osoby
przekazującej dane (Uczestnika) narusza przepisy RODO.
Dane osobowe Uczestników Programu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
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4.

5.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.nivona-promocja.pl oraz w siedzibie Organizatora i
Agencji.
W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji,
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji,
który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora. Nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji
czuwa Agencja.
Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista Produktów objętych promocją
Nivona CafeRomantica 660
Nivona CafeRomantica 670
Nivona CafeRomantica 680
Nivona CafeRomantica 756
Nivona CafeRomantica 759
Nivona CafeRomantica 769
Nivona CafeRomantica 779
Nivona CafeRomantica 789
Nivona CafeRomantica 820
Nivona CafeRomantica 825
Nivona CafeRomantica 841
Nivona CafeRomantica 842
Nivona CafeRomantica 859
Nivona CafeRomantica 960
Nivona CafeRomantica 970

