Regulamin konkursu „Metaxa w katalogu Prestige”
Definicje
Organizator konkursu – Eurocash S.A. w ramach jednostki biznesowej Eurocash Alkohole

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Metaxa w katalogu Prestige” (dalej
„Konkurs”) jest Eurocash S.A. z siedzibą: ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, w ramach
jednostki biznesowej Eurocash Alkohole (dalej „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia
01.08.2017 do 31.08.2017.
3. Informacje o Konkursie dostępne są w wydawanym przez Organizatora katalogu Prestige
sierpień 2017.
4. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie przedsiębiorcy
nabywający w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą produkty z oferty
Organizatora w celu ich dalszej odsprzedaży w prowadzonych przez siebie punktach
sprzedaży detalicznej posiadający ważne zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uczestnikiem
konkursu jest przedsiębiorca, którego punkt sprzedaży detalicznej jest obsługiwany przez
jednego z przedstawicieli handlowych ds. asortymentu premium w Eurocash Alkohole, lista
przedstawicieli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Uczestnikiem konkursu jest
przedsiębiorca, który spełni warunek dokonania zakupu produktów marki Metaxa w okresie
od dnia 01.08.2017 do 31.08.2017 w jednym z oddziałów Eurocash Alkohole. Lista
produktów wchodzących w skład marki Metaxa na potrzeby Konkursu stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakup minimum 1 sztuki
Metaxa Private Reserve lub Metaxa Angel’s Treasure.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora, a także spółek z nim powiązanych, podmiotów działających na
zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także członkowie ich
rodzin. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo
małżonka pracownika.
b) Konkurs nie jest przeznaczony dla osób nabywających produkty objęte Konkursem jako
konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego
c) przedsiębiorcy posiadający jednocześnie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów
alkoholowych i hurtową sprzedaż napojów alkoholowych dla tej samej lokalizacji
6. W ramach Konkursu zliczane jest nabycie produktów marki Metaxa dostępnych w
wybranych punktach należących do sieci sprzedaży Organizatora, funkcjonujących w
ramach jednostki biznesowej pod marką Eurocash Alkohole w okresie od dnia 01.08.2017 do
31.08.2017.
7. Jako Uczestnika Konkursu rozumiemy punkt sprzedaży detalicznej, na który zostały
wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży. Wyłączone z Konkursu są podmioty posiadające
zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i hurtową sprzedaż napojów
alkoholowych dla tej samej lokalizacji.
§2
Laureaci konkursu
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników konkursu. Wyłonimy 3
(słownie: trzech) laureatów z rankingu zakupów marki Metaxa dokonanych w sierpniu
2017 w oddziałach Eurocash Alkohole.
a) Laureat 1 miejsca to uczestnik z największym wartościowym zakupem produktów
marki Metaxa dokonanych w sierpniu 2017 w oddziałach Eurocash Alkohole otrzyma:
- Zegarek Daniel Wellington Cornwall Classic Black
- Metaxa Grande Fine 0,7 L
b) Laureat 2 miejsca to uczestnik, który zajmie drugie miejsce w rankingu zakupów
produktów marki Metaxa dokonanych w sierpniu 2017 w oddziałach Eurocash
Alkohole otrzyma:
- Smartfon Kruger&Matz Flow 5
- Metaxa Grande Fine 0,7 L
c) Laureat 3 miejsca to uczestnik, który zajmie trzecie miejsce w rankingu zakupów
produktów marki Metaxa dokonanych w sierpniu 2017 w oddziałach Eurocash
Alkohole otrzyma:
- Torbę Barelly Bags
- Metaxa Grande Fine 0,7 L
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§3
Nagrody w Konkursie i ich wydanie
1. Nagrodą w Konkursie jest:
a) pierwsza nagroda składa się z:
- Zegarek Daniel Wellington Cornwall Classic Black 1 szt.
- Metaxa Grande Fine 0,7 L 1 szt.
b) druga nagroda składa się z:
- Smartfon Kruger&Matz Flow 5 1 szt.
- Metaxa Grande Fine 0,7 L1 szt.
c) trzecia nagroda składa się z:
- Torba Barelly Bags 1 szt.
- Metaxa Grande Fine 0,7 L 1 szt.
d) Liczba nagród dostępna w Konkursie jest ograniczona
2. Nagroda wydana zostanie Laureatowi w wcześniej wyznaczonym miejscu na terytorium
kraju w terminie do dnia 30.10.2017.
3. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami podatkowymi.
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich równowartość pieniężną ani
na przedmioty innego rodzaju.
5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej
mu nagrody na osoby trzecie.

6. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej
mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokument stwierdzający odbiór nagrody.
8. Organizator dołoży wszelkich starań aby wydać nagrodę bez jakichkolwiek wad
użytkowych. Zwycięzca przed odbiorem nagrody złoży oświadczenie, iż nie wnosi
zastrzeżeń.
§4
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego
zlecenie w związku z obsługą Konkursu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działają ce na jego
zlecenie w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji z Uczestnikami, przekazania nagród i ich realizacji oraz obsługi ewentualnych
reklamacji.
4. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do
celów marketingowych Organizatora.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.
926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, aczkolwiek
jest to niezbędne wzięcia udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu i poprawiania
swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres korespondencyjny
Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.alkohole.eurocash.pl
2. Uczestnik może otrzymać treść niniejszego regulaminu wysyłając żądanie otrzymania
treści regulaminu na adres Organizatora.
3. Konkurs podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu, jego
wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu.
5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący
charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Metaxa w katalogu Prestige”
Lista Przedstawicieli Handlowych ds. asortymentu premium
imię
Sebastian
Anna
Natalia
Maciej

nazwisko
Jarzyński
Sienniak
Wolniewicz
Pałyga

Wojciech
Patryk
Dariusz
Monika

Satwin
Górski
Zagórny
SroczyńskaZagała
Faliszewski
Dużyński

Michał
Paweł

obszar działania
Trójmiasto, Toruń, Bydgoszcz, okolice
Szczecin, Gorzów, Koszalin, Kołobrzeg, okolice
Poznań, Konin, Kalisz, Piła, okolice
Łódź, Sieradz, Tomaszów, Bełchatów, Kutno, Łowicz,
okolice
Warszawa i okolice
Warszawa i okolice
Woj. Dolnośląskie i Opolskie
Woj. Śląskie

telefon
696095410
516010926
519036069
516012793

Woj. Małopolskie
Olsztyn, Białystok, Suwałki, Ełk, Łomża, okolice

795558395
502004327

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Metaxa w katalogu Prestige”
Lista produktów wchodzących w skład marki Metaxa
ID SAP PRODUKTU
332259
267140
247546
229217
314101
246023
203788
332256
214376
301381
243716
337644
226914
203789
325533
214377
244008

NAZWA PRODUKTU
METAXA 12* 0,70L 40%
METAXA 12* 0,70L 40% + GIFT BOX
METAXA 5* 0,20L 38%
METAXA 5* 0,50L 38%
METAXA 5* 0,70L 38%
METAXA 5* 0,70L 38% +2 szkl
METAXA 5* 0,70L 38% KART.
METAXA 5* 1,00L
METAXA 5* 3,00L 38%
METAXA 5* HONEY 0,70L 30%
METAXA 7* 0,05L 40%
METAXA 7* 0,70L 40%
METAXA 7* 0,70L 40% + 2 SZKL.
METAXA 7* 0,70L 40% KART.
METAXA ANGELS TREASURE 0,70L 41%
METAXA GRANDE FINE 0,70L 40%
METAXA PRIVATE RESERVE 0,70L 40%

728400299
795558444
516012311
795558432

