REGULAMIN
Akcji Lindt Creation „10 000 czekolad w prezencie”
Definicje pojęć:
Akcja: niniejsza akcja promocyjna czekolad LINDT Creation, której zasady określa
Regulamin;
Regulamin: niniejszy regulamin Akcji;
Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która jest konsumentem w rozumienie art. 221 Kodeksu cywilnego albo jest
przedsiębiorcą, posiadająca stałe miejsce zamieszkania albo główne miejsce wykonywania
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywająca czekolady LINDT Creation
do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej albo do celu
związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w Punkcie Sprzedaży;
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej albo hurtowej znajdujący się na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Akcji jest Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-386, przy ul.
Usypiskowej 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 178634 NIP
526-25-39-932, kapitał zakładowy: 55 500 zł. reprezentowana przez:
Janusza Urbaniaka - Prezesa Zarządu
Olgę Bieńkowską-Gaweł - Członka Zarządu,
zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Akcja przeprowadzana jest na zlecenie Lindt & Sprungli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Jakuba Kubickiego 5, 02-954 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS NIP 951-00-24-441, Regon 010483864, kapitał zakładowy: 17 000 000 zł
reprezentowana przez:
Beatę Kłęk – Dyrektora Marketingu
Katarzynę Kułakowską – Dyrektora Finansowego
zwana dalej „Zleceniodawcą”.
1.3 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Czas trwania Akcji obejmuje okres od 08 kwietnia 2013 roku do 09 listopada 2013 roku.
1.5 Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 08 kwietnia 2013 roku do dnia 08 września 2013
roku.
1.6 Organizator działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy w zakresie wyłącznie związanym
z organizacją Akcji.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji
spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania albo główne miejsce wykonywania działalności
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały zakupu minimum jednej czekolady LINDT Creation 140g (warianty smakowe
wymienione w pkt. 3.14 niniejszego Regulaminu) w Punkcie Sprzedaży.

2.2. Nagród określonych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu nie mogą otrzymać pracownicy
Zleceniodawcy, Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji
niniejszej Akcji oraz członkowie ich rodzin (rozumianych jako pokrewieństwo w pierwszej
linii).
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania
pisemnych oświadczeń od Uczestników Akcji dotyczących tego warunku.
2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w punktach 2.2. i 2.3. rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
2.5. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą na potrzeby
prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Organizatora oraz
Zleceniodawcy.
2.6. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29
października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883).
2.7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest
Organizator.

3. Zasady Akcji
3.1 W Akcji może wziąć udział każdy klient, który zakupi w Punkcie Sprzedaży w terminie
08.04.2013 – 08.09.2013 r. czekoladę marki LINDT Creation i spełnia warunki bycia
Uczestnikiem Akcji.
3.2 Zwrot gotówki zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 4.1 niniejszego Regulaminu
otrzyma pierwszych 10 000 Uczestników Akcji, którzy dokonają zakupu czekolady LINDT
Creation w Punkcie Sprzedaży, wejdą na stronę www.lindt.pl i poprawnie zarejestrują się na
stronie Akcji www.lindtcreation.pl wpisując aktualne dane: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, nr konta bankowego, nazwa sklepu, miasto, rodzaj zakupionej czekolady
LINDT Creation, ilość zakupionych czekolad LINDT Creation, cenę zakupionej czekolady
LINDT Creation, załącznik jpg lub pdf obrazujący dowód potwierdzający dokonania zakupu
(paragon/faktura VAT) o wielkości maksymalnej 5MB.
3.3 Każdy Uczestnik Akcji biorący udział w Akcji otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci
e-booka z czekoladowymi przepisami Lindt w formie elektronicznej (pdf).
3.4 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 08 września 2013 r. (decyduje data
logowania na stronie www.lindtcreation.pl).
3.5 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
a) aktualne dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, nr konta bankowego,
b) dane dotyczące zakupu w postaci: nazwa sklepu w którym dokonano zakupu czekolady
LINDT Creation, miasto w którym dokonano zakupu czekolady LINDT Creation, rodzaj
zakupionej czekolady LINDT Creation, ilość zakupionych czekolad LINDT Creation, cenę
zakupionej czekolady LINDT Creation, załącznik jpg lub pdf obrazujący dowód
potwierdzający dokonania zakupu (paragon/faktura VAT)-o wielkości maksymalnej 5MB,
c) zaakceptowanie check-boxu z oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, iż
zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Akcji i akceptuję warunki w nim przewidziane
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora – Jet
sp. z o.o. na potrzeby prowadzenia Akcji”. Podanie określonych powyżej danych i akceptacja
oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 3.5 c) jest jednoznaczne z akceptacją warunków
Akcji określonych w niniejszym Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika Akcji przez Organizatora oraz Zleceniodawcę na potrzeby
prowadzenia Akcji.

3.6 Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu czekolady LINDT Creation
w postaci skanu paragonu/faktury w formacie jpg lub pdf o wielkości maksymalnej 5MB.
3.7 Zgłoszenia z dowodami zakupu datowanymi przed 08 kwietnia 2013 i po 08 września
2013 nie będą brane pod uwagę przy zwracaniu gotówki.
3.8 Akcja obejmuje zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży.
3.9 Zwrot gotówki w wysokości równowartości kwoty za cenę sprzedaży jednej czekolady
LINDT Creation – w ramach jednego dowodu zakupu (do kwoty 14 złotych brutto) będzie
realizowany dla Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Organizatora nadesłanego przez
Uczestnika Akcji prawidłowego i kompletnego zgłoszenia na stronie www.lindtcreation.pl
oraz po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności zgłoszenia z Regulaminem i
weryfikacją dowodu zakupu przez Zleceniodawcę. Kwota w wysokości przedstawionej na
paragonie zakupowym potwierdzającym dokonanie zakupu czekolady LINDT Creation
(maksymalnie do kwoty 14 złotych brutto) zostanie przelana (za jedną czekoladę) na konto
bankowe podane przez Uczestnika Akcji na zgłoszeniu, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia
zgłoszenia (decyduje data rejestracji na stronie www.lindtcreation.pl – chwila nadania
zgłoszenia przez Uczestnika Akcji za pomocą urządzenia Uczestnika Akcji.
3.10 Zwrot pieniędzy przysługuje pierwszym 10 000 nadesłanym poprawnym zgłoszeniom
(decyduje data rejestracji na stronie www.lindtcreation.pl – chwila nadania zgłoszenia przez
Uczestnika Akcji za pomocą urządzenia Uczestnika Akcji. Po przekroczeniu limitu ilości
zgłoszeń, kolejne zgłoszenia nie będą objęte zwrotem pieniędzy. Każde zgłoszenie do Akcji
będzie nagrodzone nagrodą gwarantowaną w postaci e-booka z przepisami czekoladowymi
LINDT w formie pdf przesyłanej drogą elektroniczną - o ile zgłoszenie zawiera dane w
postaci adresu e-mail.
3.11 W Akcji nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo,
niezawierające wszystkich danych osobowych, nie zawierające oświadczenia o zapoznaniu
się z Regulaminem, jak również nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji przez Organizatora na potrzeby
prowadzenia Akcji.
3.12 W Akcji nie będą brały udziału zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane lub dane
więcej niż jednej osoby.
3.13 Każdy Uczestnik Akcji podczas jej trwania może wypełnić tylko jedno zgłoszenie do
jednego zakupu czekolady LINDT Creation, tzn. jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden
raz zwrot kosztów za jedną tabliczkę Lindt Creation w trakcie trwania promocji.

3.14 Akcja dotyczy:
TABLICZKI CREATION
PRODUKT

CREATION CREME BRULEE 14x150g
Czekolada mleczna Creation z nadzieniem o smaku
deseru Creme Brulee
CREATION TIRAMISU 14x150g
Czekolada mleczna Creation z nadzieniem o smaku
deseru Tiramisu
CREATION COCONUT 14x150g
Czekolada mleczna Creation z nadzieniem o smaku
orzecha kokosowego
CREATION HAZELNUT de LUXE MILK 14x150g
Czekolada mleczna Creation nadziewana praliną
migdałowo-orzechową
CREATION DELICE PISTACHE 14x150g
Czekolada deserowa Creation z nadzieniem truflowym o
smaku pistacji
CREATION DARK RASPBERRY 14x150g
Czekolada deserowa Creation z nadzieniem o smaku
malinowym
CREATION 70% MOUSSE ORANGE 13x150g
Czekolada gorzka Creation 70% kakao z nadzieniem o
smaku pomarańczowym
CREATION 70% CHERRY&CHILI 13x150g
Czekolada gorzka Creation 70% kakao z nadzieniem o
smaku wiśni i chili
CREATION 70% MINT SUPREME 14x150g
Czekolada gorzka Creation 70% z nadzieniem o smaku
miętowym
CREATION 70% STRAWBERRY 13x150g
Czekolada gorzka Creation 70% nadziewana musem
czekoladowym ciemnym i nadzieniem truskawkowym

KOD KRESKOWY
SZTUKI

3 046 920 043 489

3 046 920 043 854

3 046 920 047 012

3 046 920 043 663

3 046 920 044 677

3 046 920 045 704

4 000 539 014 000

4 000 539 014 307

3 046 920 045 681

4 000539 0144 06

3.15 Akcja nie łączy się z innymi promocjami na tą samą grupę produktów prowadzonymi
przez Zleceniodawcę.
3.16 Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod
kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo
kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w
zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu
dokumentującego zakup czekolady LINDT Creation, jak również potwierdzenia faktu zakupu
w Punkcie Sprzedaży.
3.17 Akcją objęte są produkty, zakupione w okresie od 08 kwietnia 2013 roku do 08 września
2013 przez Uczestników Akcji w Punktach Sprzedaży.

4. Zwrot gotówki

4.1 Pierwszych 10 000 zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Akcji będzie uprawniało
Uczestników Akcji do otrzymania zwrotu gotówki w wysokości równowartości ceny sprzedaży
wykazanej na paragonie lub fakturze za zakup czekolady LINDT Creation (maksymalnie do
kwoty 14 złotych brutto). Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez
Uczestnika Akcji na zgłoszeniu, w terminie 60 dni od daty zarejestrowania zgłoszenia
(decyduje data rejestracji na stronie www.lindtcreation.pl– chwila nadania zgłoszenia przez
Uczestnika Akcji za pomocą urządzenia Uczestnika Akcji po spełnieniu wszystkich warunków
z punktu 3.

5. Podatki
5.1 Udzielony Uczestnikowi Akcji, w przypadku gdy Uczestnik Akcji nie prowadzi działalności
gospodarczej, zwrot gotówki nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych1,2.

6. Reklamacje i roszczenia
6.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora - JET Sp. z o.o. ul. Usypiskowa 12 02-386 Warszawa z dopiskiem „LINDT”, do
dnia 09 października 2013 roku. (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a na kopercie musi być dopisek:
„LINDT”.
6.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
6.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca w zakresie
postępowania reklamacyjnego przez Organizatorem. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora
zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego przed
Organizatorem Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe
7.1.Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Akcji pod adresem Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-386, przy ul.
Usypiskowej 12 oraz pod adresem Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02-954, ul. Jakuba Kubickiego 5, a także w formie elektronicznej na stronie
www.lindtcreation.pl. Regulamin będzie można również otrzymać w wersji papierowej
wysyłając na którykolwiek z powyższych adresów pisemne zapytanie.
7.2.Udział Uczestnika Akcji w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
7.3.Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom w trakcie trwania Akcji w razie zaistnienia
następujących ważnych powodów zmian: (i) zmiana prawa, (ii) zmiana wynikająca z
orzeczenia sądu i decyzji organów administracji publicznej, jak również ich rekomendacji lub
zaleceń, (iii) zmiana w zakresie funkcjonalności i sposobu działania systemu
teleinformatycznego Organizatora. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie
Organizatora, a dodatkowo zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Akcji
www.lindtcreation.pl, a Organizator prześle informacje o zmianach na adresy mailowe
Uczestników Akcji podane w zgłoszeniach. Zmiany w Regulaminie wiążą Uczestników Akcji
z upływem 14 dni od poinformowania o zmianach. Zmiany nie będą miały skutku
wstecznego.

..................................
ORGANIZATOR
------------------------------------

………………………………..
ZLECENIODAWCA

1 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991r. Dz.U. Nr 80, poz. 350
2 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 9 lutego 2010, sygn. IPPB2/415-693/09-2/MG

