REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW
giełdowych punktów handlowych Bury Trade Sp. z o.o.
„BANANOWA PROMOCJA”
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Organizatorem Promocji jest firma BURY TRADE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą: ul. Mełgiewska 38C, 20-234 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403102, NIP: 946-26-36-576 ("Organizator").
Sprzedaż promocyjna przeprowadzona jest w punktach handlowych Organizatora, których
dokładną listę stanowi Załącznik nr 1 .
Sprzedaż promocyjna trwa od 30.01.2017 do 19.02.2017 r. lub do wyczerpania puli gratisów
przeznaczonych na Promocję.
Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów punktów handlowych wyszczególnionych
w Załączniku nr 1, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na współpracy i zakupie
produktów z oferty handlowej firmy Bury Trade Sp. z o.o.; nie będących konsumentami.
Sprzedaż towarów w Promocji rozpocznie się w dniu 30.01.2017 r., a zakończy w dniu
19.02.2017 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie 18 kilogramowe opakowania
zbiorcze bananów Gina Fruit („produkt promocyjny”).
Promocja opiera się na następujących zasadach:
a) Każdy uczestnik ma prawo otrzymać gratis bluzę polarową o wartości 50 zł brutto (zw. dalej
„Gratisem”) za zakupienie produktu promocyjnego w ilości 54 szt.
b) Każdy uczestnik ma prawo otrzymać gratis kamizelkę o wartości 75 zł brutto (zw. dalej
„Gratisem”) za zakupienie produktu promocyjnego w ilości 96 szt.
c) Promocje nie łączą się .
Kolejność realizacji celów przez uczestników a tym samym ich prawo do nagród zostanie
ustalona na podstawie danych systemowych prowadzonych przez Bury Trade sp. z o.o.
Gratisami w promocji są: bluzy polarowe z logo Bury o wartości 50zł brutto każdy oraz kamizelki
z logo Bury o wartości 75 zł brutto każdy. (“ Gratis”).
Liczba Gratisów w Promocji jest ograniczona. Do promocji przewidziano 400 sztuk bluz
polarowych z logo Bury i 130 sztuk kamizelek z logo Bury. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wyczerpanie się zapasów gratisów w trakcie trwania Promocji.
Jeżeli liczba klientów spełniających kryteria wymienione w pkt. 6 ust. a i b, będzie niższa niż
liczba nagród, określona w pkt. 9, to pozostała pula nagród pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
Klient, który spełni warunek zakupowy opisany w pkt. 6 będzie mógł odebrać Gratis wyłącznie
w punkcie handlowym Bury Trade, w którym dokonał zakupów Produktów Promocyjnych
w terminie od 30.01.2017 do 19.02.2017 r., po uprzednim złożeniu zamówienia (ostateczny
termin składania zamówień to 26.02.2017), a następnie podpisaniu protokołu odbioru nagrody
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Realizacja zamówienia Klienta nastąpi
maksymalnie w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia.
Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie otrzymywać gratisy, jednakże
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Gratisy odbiera się u pracownika punktu handlowego, w którym dokonany został zakup
Produktów, na podstawie oryginału dowodu zakupu Produktów.
Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej
potencjalnym uczestnikom, w każdym punkcie handlowym oraz na stronie www.burytrade.pl.
Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w różnych punktach handlowych Organizatora
nie mogą być sumowane.
Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane do dnia 28.02.2017 wyłącznie
listem poleconym pod adres: BURY TRADE Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 38C, 20-234 Lublin
„Bananowa Promocja”. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji
zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
Gratisy nieodebrane przez Klientów pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach do zmiany
niniejszego Regulaminu albo odwołania Promocji bez podania uzasadnienia. Powyższe

uprawnienie Organizatora nie powoduje utraty przez Klientów, którzy uprzednio spełnili
warunki określone w Regulaminie uprawniające ich do otrzymania danego Gratisu, prawa do
otrzymania Gratisu w sposób określony w Regulaminie.
21. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami
i obowiązujące przepisy prawa.
22. Wszelkie ewentualne spory związane z promocją rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

Organizator

Załącznik nr 1

Lista placówek handlowych Organizatora objętych promocją

L.p.

1
2
3
4
5
6

Miejscowość/
Gmina
Ciecierzyn
Ożarów Mazowiecki
Katowice
Rzeszów
Kraków
Poznań

Kod pocztowy

21-003
05-850
40-816
35-233
30-740
61-302

Ulica

Elizówka 65, hala E 35-36
Bronisze, ul. Poznańska 98, hala MAG/A/1
ul. Bocheńskiego 99b, box 26
ul. Lubelska 46, lokal 19
ul. Półłanki 33a
ul. Franowo 1, hala M 8 i 10

Załącznik nr 2
Protokół odbioru Gratisu.

