
REGULAMIN PROMOCJI 

„Za zakup dowolnych opakowań Maoam za minimum 10 zł, otrzymasz słuchawki gratis”  
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „ Za zakup dowolnych 
produktów marki MAOAM za minimum 10 zł, otrzymasz słuchawki gratis” (dalej zwany 

„Promocją”). 
 

2. Organizatorem Promocji jest firma: 

HARIBO Sp. Z o. o. z siedzibą przy  ul. Górczewskiej 137, w Warszawie, kod pocztowy  01-459, 

wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  pod numerem KRS 000098069, numerem 

NIP 5260152560 z kapitałem zakładowym 7. 657.000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”). 

 

3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranych sklepach 

stacjonarnych sieci „EMPIK, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa”, lista sklepów 

stanowi załączniku numer 1.  

 

4. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 22.05.2017r. do dnia  30.06.2017 r. (ostatni dzień 
wydania nagród) lub do wyczerpania zapasów. 

 
5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jego 

potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej www.empik.com i w siedzibie Organizatora. 
 

6. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, zamieszkałe w 
Polsce, konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c., którzy spełnią warunki określone w pkt. 8 i pkt. 13 

niniejszego Regulaminu. 

 

7. Adresem korespondencyjnym dla celu niniejszej promocji, w tym w szczególności adresem dla 

dokonywania reklamacji jest adres Organizatora Promocji; HARIBO Sp. Z o. o. z siedzibą przy  ul. 
Górczewskiej 137, w Warszawie, kod pocztowy  01-459 lub na adres 

mailowy;  marketing@pl.haribo.com 

 

II. ZASADY PROMOCJI 
 

8. W Promocji mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w pkt. 6, które w dniach od 
dnia 22.05.2017r. do dnia  30.06.2017 r. spełnią łącznie poniższe warunki: 

 

 
a. dokonają zakupu za minimum 10 zł brutto dowolnych produktów MAOAM objętych 

promocją - o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, na terenie stacjonarnych sklepów sieci 
„EMPIK” , ( lista sklepów w załączniku numer 1 )  

  

b. słuchawki (zwany dalej Gratisem) wydawane są w kasie, na jeden zakup za min. 10 zł 
brutto przypada 1 gratis   

 
9. Asortyment produktów MAOAM objęty promocją;  

• MAOMIX 70g 

• KRACHER 70g 

• HAPPY DABBIES 70g 

•  BLOXX 5ER. 

 

http://www.empik.com/
https://starapoczta.home.pl/mail/write?to=marketing@pl.haribo.com


10. Zakupu dowolnych produktów MAOAM należy dokonać w terminie od godz. 00:00 dn. 

22.05.2017. do godz. 23:59 dn. 30.06.2017.  

11. Odbioru Gratisu należy dokonać w terminie od godz. 00:00 dn. 22.05.2017. do godz. 23:59 

dn. 30.06.2017. lub do wyczerpania zapasów  

12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji, jednakże każdorazowo musi 

spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, a w szczególności każdorazowo 
poprzedzić odbiór Gratisu zakupem za minimum 10 zł brutto produktów objętych promocją. 

 

 
III.    Gratis 

 
13. Gratisem w Promocji są:  

• 750 nagród rzeczowych w postaci słuchawek model E-133; modowych  dousznych bez 
mikrofonu, przewodowych, dostępnych w kolorach; niebieski, zielony, pomarańczowy, 
fioletowy, zielony o wartości 4,60 zł brutto ( słownie; cztery złote sześćdziesiąt groszy)   

14. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, 
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody. Organizator zastrzega, 

iż kolor nagrody może odbiegać od jej koloru na zdjęciach w materiałach promocyjnych. 
 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Gratisu z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika Promocji. 
 

16. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego 
danych osobowych przez Organizatora, administratora danych osobowych, w rozumieniu 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów 
związanych z realizacją Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator zapewnia poufność danych 

osobowych uczestników Promocji. 
 

 
IV.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji może być zgłoszona w formie listu poleconego do 

dnia 30.06.2017 r. na adres Organizatora Promocji: HARIBO Sp. Z o. o. Górczewska 137,  01-
459 Warszawa, z dopiskiem „Promocja Maoam”  lub na adres mailowy; 
marketing@pl.haribo.com oraz powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, 

jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
 

2. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data nadania), 

z tym, że bez względu na datę nadania nie będą uwzględniane reklamacje, które wpłyną do 
Organizatora później niż 30.06.2017. 

 

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję Promocji. Decyzja Komisji Promocji zostanie 

przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Decyzja Komisji Promocji jest ostateczna. 
 

4. Całkowita odpowiedzialność Organizatora Promocji wobec Uczestnika nagrodzonego z tytułu 
reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego uczestnika zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 
V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
5. Organizator Promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu. 

 
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez Sąd  powszechny właściwy dla strony pozwanej. 

 

https://starapoczta.home.pl/mail/write?to=marketing@pl.haribo.com


7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym 

czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie naruszy 
praw nabytych uczestników Promocji. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia czasu trwania Promocji lub zwiększenia puli nagród. 

 
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Załącznik numer 1  

GOLD 5 SALON 

11245 Bielsko Biała Sfera - 24501 

11219 Bydgoszcz Focus Mall - 21901 

11142 Czeladź M1 (SP) - 14201 

11244 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 

11210 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 

11187 Gdańsk Matarnia (SP) - 18701 

11238 Gdynia Klif - 23801 

11581 Gdynia Riviera (SP) - 58101 

11184 Katowice Silesia - 18401 

11161 Kielce Echo (SP) - 16101 

11233 Koszalin Forum (SP) - 23301 

11250 Kraków Bonarka - 25001 

11194 Kraków Galeria Krakowska - 19401 

11169 Kraków Kazimierz - 16901 

11205 Kraków Zakopianka (SP) - 20501 

11501 Legionowo Piłsudskiego (SP) - 50101 

11241 Lubin Cuprum (SP) - 24101 

11134 Lublin Plaza - 13401 

11159 Łódź Galeria - 15901 

11524 Łódź Port (SP) - 52401 

11595 Oleśnica Pogodne (SP) - 59501 

11135 Olsztyn Alfa (SP) - 13501 

11504 Oława Ergo (SP) - 50401 

11177 Poznań Plaza - 17701 

11116 Poznań Ratajczaka - 11603 

11200 Poznań Stary Browar - 20001 

11574 Rzeszów City (SP) - 57401 

11588 Siedlce Galeria (SP) - 58801 

11165 Szczecin Galaxy - 16501 

11170 Szczecin Kaskada - 17001 

11186 Toruń Copernicus (SP) - 18601 

11180 Wrocław Bielany - 18001 

11214 Wrocław Futura Park (SP) - 21401 

11207 Wrocław Magnolia Park - 20701 

11201 Wrocław Pasaż Grunwaldzki - 20101 

11317 Wrocław PKP EX (SP) - 31701 

11239 Wrocław Renoma - 23901 

11145 Wrocław Rynek - 14501 

11171 W-wa Blue City II - 17101 



11189 W-wa Janki (SP) - 18901 

11101 W-wa Junior 

11137 W-wa Nowy Świat - 13701 

11204 W-wa Piaseczno - 20401 

11167 W-wa Promenada - 16701 

11138 W-wa Targówek - 13801 

11216 W-wa Ursynów - 21601 

11158 W-wa Wola Park - 15801 

11197 W-wa Złote Tarasy - 19701 

11307 Zakopane (SP) - 30701 

11228 Zielona Góra Focus Park - 22801 

 


