REGULAMIN PROMOCJI PROGRAMZYSK – JB FAMILY
(„Regulamin”)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji określonej w niniejszym Regulaminie („Promocja”) jest spółka Stock Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Spółdzielcza 6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000264278 (dalej: „Stock” lub „Organizator”).
1.2. Promocja jest organizowana w celu rozwijania sprzedaży produktów Stock oraz w celu zwiększenia przychodów
Stock uzyskiwanych z tytułu sprzedaży produktów Stock w przyszłości.
1.3. Promocja trwać będzie od 01.03.2020 do 31.05.2020 („Czas Trwania Promocji”).
1.4. Promocja skierowana jest do sklepów detalicznych sprzedających napoje alkoholowe („Sklepy”). Poprzez
przystąpienie do niniejszej Promocji Sklep zapewnia, że: wypełnia wszelkie wymagane prawem wymogi do
sprzedaży produktów alkoholowych, w tym posiada stosowne zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych, oraz
że uzyskał wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia (włączając niezbędne wewnętrzne upoważnienia) do
przystąpienia do oraz udziału w Promocji.
1.5. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że w Promocji nie mogą brać udziału konsumenci oraz pracownicy Stock
lub Sklepu czy też inne podmioty niż wskazane w punkcie 1.4 powyżej.
1.6. W ramach Promocji Sklep ma prawo do zakupu produktów Stock od dowolnego podmiotu, jednakże możliwość
nabycia Produktów Promocyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Sklep będzie miał jedynie w wybranych
hurtowniach, których lista jest załączona do Regulaminu oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.programzysk.pl („Hurtownie”).
1.7. Sklep może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Promocji w sytuacji, gdy Stock poweźmie informacje
co do działania Sklepu w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
2. Zasady promocji.
2.1. W ramach Promocji pod uwagę będzie brana odsprzedaż przez Sklep następujących produktów Stock:
z kategorii whisky: JIM BEAM WHITE 700ml, JIM BEAM APPLE 700ml, JIM BEAM RED STAG 700ml, JIM BEAM
HONEY 700ml, JIM BEAM BLACK 700ml
dalej łącznie zwanych “Produktami Stock”.
2.2. W ramach Promocji Sklep zobowiązany będzie do wyznaczenia swoich pracowników – ekspedientów do aktywnego
wspierania odsprzedaży Produktów Stock do konsumentów – klientów Sklepu i zobowiązuje się do wyznaczenia
każdemu z tych pracowników celu odsprzedażowego polegającego na odsprzedaniu w Czasie Trwania Promocji co
najmniej 4 sztuk określonego Produktu Stock.
2.3. W przypadku, gdy Sklep spełni warunek określony w pkt. 2.2 i w Czasie Trwania Promocji dokona odsprzedaży do
swoich klientów (konsumentów) określonej liczby Produktów Stock, Hurtownia sprzeda Sklepowi określony
Produkt Promocyjny po promocyjnej cenie nie wyższej niż 10 groszy za sztukę zgodnie z poniższą tabelą:
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Każdorazowa odsprzedaż przez Sklep do swoich klientów (konsumentów) danego Produktu Stock w liczbie sztuk
określonej w kolumnie II powyżej uprawnia Sklep do zakupu 1 szt. odpowiedniego Produktu Promocyjnego A
wskazanego w kolumnie III powyżej. W przypadku nieosiągnięcia przez Sklep liczby sztuk Produktu Stock
uprawniającej do zakupu Produktu Promocyjnego A, jednak odsprzedania przez Sklep do swoich klientów
(konsumentów) co najmniej liczby sztuk tego Produktu Stock wskazanej w kolumnie IV powyżej, Sklep będzie mógł
nabyć 1 szt. Produktu Promocyjnego B wskazanego w kolumnie V powyżej. Sklep będzie miał możliwość nabycia
Produktu Promocyjnego B wyłącznie w przypadku, gdy liczba odsprzedanych Produktów Stock nie będzie
uprawniała go do zakupu Produktu Promocyjnego A w ramach Promocji.

2.4. Sklep w trakcie Czasu Trwania Promocji oraz do 14 dni od jej zakończenia będzie przekazywać Stock (za
pośrednictwem przedstawiciela handlowego) do weryfikacji raporty dotyczące odsprzedaży Produktów Stock do
konsumentów ("Raport").
2.5. Po weryfikacji Raportu przez Stock zawierającego dokładną liczbę sztuk Produktów Stock odsprzedanych
konsumentom przez Sklep w Czasie Trwania Promocji, Stock zobowiązuje się zapewnić, że Hurtownia sprzeda
Sklepowi odpowiednią liczbę sztuk Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt. 2.3 po cenie nie wyższej niż 10 groszy za
sztukę.
2.6. W przypadku wątpliwości Stock dotyczących liczby sztuk Produktów Stock wskazanych w Raporcie, Sklep na żądanie
Stock zobowiązany będzie do przedstawienia przedstawicielowi Stock kopii dokumentów sprzedaży Produktów,
z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te nie mogą zawierać danych innych niż dotyczące produktów Stock. Dane
dotyczące produktów innych producentów muszą być usunięte lub zasłonięte.
2.7. Promocyjna cena Produktu Promocyjnego, o której mowa w punkcie 2.3 i 2.5, stanowi cenę maksymalną. Stock
zastrzega, że nie ustala cen odsprzedaży o charakterze cen sztywnych lub minimalnych, czy też rabatów sztywnych
lub maksymalnych. Niniejsza Promocja nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób całkowicie niezależnej
swobody Hurtowni w zakresie udzielania dalszych rabatów i upustów Sklepom.
2.8. W ramach Promocji Sklepy zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz nie naruszać praw
osób trzecich.
3. Postanowienia końcowe
3.1. Sklep przystąpi do niniejszej Promocji poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do składania takiego oświadczenia woli o przystąpieniu do Promocji w imieniu Sklepu. Przystąpienie do Promocji
oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
3.2. Sklep może zrezygnować z udziału w Promocji, składając Stock stosowne oświadczenie na piśmie. Wypowiedzenie
skuteczne jest po upływie 3 dni roboczych od jego otrzymania przez Stock.
3.3. Stock zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji lub jej zawieszenia. Informacje o zawieszeniu
bądź zakończeniu Promocji zostaną przekazane Sklepowi osobiście lub listownie z 3-dniowym wyprzedzeniem.
Zawieszenie lub zakończenie Promocji będzie skuteczne po upływie 3 dni od dnia przekazania takiej informacji
Sklepowi w ww. formie, chyba że inny, późniejszy termin zostanie wyznaczony przez Stock.
3.4. W przypadku zawieszenia bądź zakończenia Promocji Sklepowi nie przysługują z tego powodu jakiekolwiek
roszczenia, poza roszczeniem o zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z zasadami Promocji na podstawie
Produktów Stock odsprzedanych przez Sklep przed dniem zawieszenia bądź zakończenia Promocji.
3.5. Regulamin Promocji jest dostępny w biurze Stock w Warszawie (ul. Nullo 2) i będzie udostępniony Sklepowi w czasie
trwania Promocji na stronie internetowej www.programzysk.pl oraz przez przedstawiciela handlowego Stock.
3.6. Stock informuje, że wszelkie inne, w tym przyszłe, promocje dotyczące sprzedaży produktów na zasadach promocji
przez Stock odbywać się mogą jedynie na podstawie regulaminu promocji.
3.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3.8. Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

