
Regulamin sprzedaży  premiowej 

organizowanej przez FHP Janas sp.j.  

w ramach orgaznizowanych gazetek promocyjnych 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej jest FHP Janas sp. j. z siedzibą przy 

ulicy Piłsudskiego 11/1A, 31-110 Kraków, NIP: 7351010921, Regon: 490604675, 

adres do korespondencji: ul. Ludźmierska 29, 34 – 400 Nowy Targ, zwana w dalszej 

części Organizatorem. 

2. Regulamin stanowi podstawę programu sprzedaży premiowej i określa prawa 

i obowiązki jego uczestników. 

§ 2. Uczestnictwo w programie. 

1. Uczestnikiem programu sprzedaży premiowej może być osoba prawna,  jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą, będąca klientem biznesowym FHP Janas 

sp. j., zwana w dalszej części Uczestnikiem. 

2. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieodpłatne. Przystąpienie do programu 

jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

3. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3. Przyznawanie nagród w sprzedaży premiowej 

1. Organizator rozpowszechnia cyklicznie gazetki promocyjne, w których jest określony 

czas trwania sprzedaży premiowej. 

2. Uczestnik otrzymuje nagrody  w trakcie trwania obowiązującej gazetki promocyjnej 

Organizatora, po spełnieniu określonych w niej warunków. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody  jest zakup  wędlin promocyjnych Firmy Janas na 

kwotę każdorazowo umieszczoną w aktualnie obowiązującej gazetce. 

4. Lista nagród oraz ich zdjęcia są zamieszczone w każdej gazetce promocyjnej, zdjęcia 

mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu nagrody. 

5. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały przyznane nagrody, 

w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar 

została zwrócona przez Organizatora nagrody za zakup takiego towaru zostają 

anulowane. 



6. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 

rzeczową. 

§ 4. Odbiór nagród. 

1. Odbiór nagrody odbywa się w siedzibie Organizatora lub na życzenie Uczestnika 

może ona zostać dostarczona przez Regionalnego Menadżera Sprzedaży będącego 

opiekunem Uczestnika z ramienia Organizatora. 

2. Odbiór nagród Uczestnik potwierdza  na dokumencie przekazanym mu przez 

Regionalnego Menedżera Sprzedaży. 

3. Wartość nagród otrzymanych przez klientów w ramach sprzedaży premiowej stanowi 

przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zobowiązany do 

rozliczenia podatku jest Otrzymujący nagrodę. 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Sprzedaży premiowej należy 

składać na piśmie wraz z uzasadnieniem e-mailem: sekretariat@firmajanas.pl, lub 

listem poleconym na adres Organizatora w terminie  14 dni od daty zakończenia danej 

gazetki promocyjnej, której dotyczy nagroda. 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 30 od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin sprzedaży premiowej jest dostępny na stronie internetowej 

www.firmajanas.pl oraz w siedzibie  Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o programie zawarte w materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 

jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać między Organizatorem, a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.  
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