REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW Mille Sapori Plus Sp z o.o Wino&Lodówka
1. Organizatorem promocji jest firma Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000361584, REGON: 142437942, NIP: 5272633791 zwana dalej MSP będąca
odpowiedzialną za wydanie NAGRÓD.
2. Promocja przeprowadzona jest w h oddziałach sprzedaży MSP których dokładną listę̨
stanowi załącznik nr 1.
3. Promocja trwa od 01.08.2020 do 30.10.2020r. lub do wyczerpania nagród. Na
akcję przewidziano 30 sztuk nagród, szczegółowy podział na Oddziały MMSP
zawiera Załącznik nr 1.
4. Nagrodą w promocji jest lodówka wartości 0,1 gr netto, zwana w dalszej części
Regulaminu NAGRODĄ
5. Nagrody w promocji w postaci lodówek są̨ do odbioru za pośrednictwem dostawy z
Oddziału MSP z którego klient zamawia towar do wyczerpania ich zapasów.
6. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów MSP posiadających koncesję B.
Poprzez określenie „Klient” rozumie się̨ podmiot uprawniony do dokonywania zakupów
W Oddziałach Mille Sapori Plus na cele związane z prowadzoną działalnością̨, nie
będący konsumentem.
7. Produkty biorące udział w Promocji, to wina z oferty MSP
8. Treść́ niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji
wszystkim jej potencjalnym uczestnikom, w każdym z Oddziałów w Dziale Obsługi
Klienta oraz na stronie internetowej MSP
9. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych kryteriów:
a) zakup w okresie trwania promocji win z oferty MSP na łączną kwotę 6 000 zł
netto.
b) zgłoszenie tego zakupu do Przedstawiciela Handlowego pod którego opieką jest
Klient

10. Odebranie LODÓWEK jest możliwe jedynie w tym Oddziale, z którego

zostały

dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem. NAGRODY
zostaną̨ wydane pod warunkiem, że faktury zakupów win w okresie promocji
wskazywać́ będą̨ na tego samego Klienta MSP ( ten sam numer NIP )
11. Klient może wziąć́ udział w Promocji jednorazowo w okresie trwania promocji ( może
odebrać jedną nagrodę )
12. Zakupy produktów promocyjnych dokonywane w rożnych Oddziałach MSP nie mogą̨
być́ sumowane.
13. Nagrody uzyskane przez Klientów w promocji w postaci LODÓWKI stanowią̨ ich
przychód podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez Klienta w rozumieniu i
zgodnie z ustawami: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych lub/i ustawą
o podatku dochodowym od osób prawnych.
14. W związku z tym, iż̇ nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność́
gospodarczą - osobie fizycznej prowadzącej działalność́ gospodarczą, osobie prawnej
lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - to na niej będzie ciążył
obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.
15. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą̨:
- Anna Grabska ( MSP )
- Alessio Racioppolli ( MSP )
- Marta Rogulska ( MSP )
16. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą̨ być́ zgłaszane w terminie do 7 dni od
daty zakończenia sprzedaży promocyjnej, wyłącznie listem poleconym pod adres: Mille
Sapori Plus Sp z o.o. ul. Gierdziejewskiego 7 02-495 Warszawa z dopiskiem „Promocja
Wino&Lodówka 01.08.2020. – 30.10.2020.”. Decyzja komisji promocyjnej zostanie
przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji.
17. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność́ za treść́ regulaminu, przebieg
promocji oraz ewentualne reklamacje.
18. Organizator promocji ponosi odpowiedzialność́ za dystrybucję NAGRÓD do Oddziałów,
wydawanie NAGRÓD podczas trwania Promocji jej Uczestnikom.

Załącznik nr 1

ILOŚĆ
NAGRÓD

ODDZIAŁ

ADRES

GDAŃSK

80-297 Miszewo ul.Lotnicza 6

5

KRAKÓW

30-858 Kraków ul.Półanki 31 f

5

LUBLIN

21-003 Cicierzyn ul.Elizówka 65

2

POZNAŃ

62-030 Luboń ul.Magazynowa 16

5

WARSZAWA

02-495 Warszawa ul.Gierdziejewskiego 7

WROCŁAW

55-114 Szewce ul.Zakładowa 4

SUMA

10
3
30

