
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „KUP ŻYŁKĘ – ODBIERZ 

PREZENT” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Kup Żyłkę – 
Odbierz Prezent ”, zwanej dalej „Promocją”, jest Robinson Europe S.A. z siedzibą w 
Bielsku-Białej , przy ul. Lajkonika 34, NIP: 547 004 60 25 , zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Celem akcji jest promocja żyłek Robinson Tanaka i Robinson Primera (dalej: 
„Produkty Promocyjne”), oferowanych w Sklepach Wędkarskich, które zgłosiły 
akces uczestnictwa w akcji promocyjnej, zwanych dalej „Punkt Sprzedaży”. Czas 
trwania Promocji obejmuje okres od 11 czerwca 2018 roku do 30 czerwca  2018 
lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. 

3. Lista Sklepów Wędkarskich ( Punktów Sprzedaży) uczestniczących w akcji 
dostępna jest na www.robinson.pl  

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 NAGRODY 

1. Nagrody to odpowiednie zestawy: 
a) 2 paczki haczyków Titanium ( 184G/rozm.10 i 130G/rozm.8) do żyłki 

Robinson Tanaka  
b) zestaw 5-ciu przynęt gumowych ( Longinus 10cm, Diver 7cn, Mikrus 

7,5cm, Wasabi 9,3cm i Wasabi 5,3cm) do żyłki Robinson Primera 
2. Pula Nagród zostanie podzielona na poszczególne Punkty Sprzedaży uczestniczące 

w akcji. 

 

                          §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w 
czasie trwania Promocji: 

1. zakupić w Punkcie Sprzedaży minimum 1 Produkt Promocyjny, 
2. odebrać Nagrodę w punkcie, w którym Uczestnik dokonał zakupu 

Produktów Promocyjnych 
2. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się puli produktów promocyjnych w 

danym Punkcie Sprzedaży. 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy 
winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach 
Sprzedaży. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ich otrzymania. 



4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony 
listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 
(siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży , w których wydawane 
są nagrody w Promocji oraz na stronie www.robinson.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie 
mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

 

 

 


