
ZASADY AKCJI RABATOWEJ IGLOTEX dla klientów sieci Eurocash 

 (dalej: „Regulamin”) 

 
I. Zasady ogólne  

 
1. Regulamin określa szczegółowe zasady realizacji akcji rabatowej dla klientów sieci Eurocash 

Cash&Carry (dalej „Akcja”) przez Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 20, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy, NIP 6790175807, REGON 003870322 (dalej: „Iglotex”). 

2. Akcja skierowana jest do działających na terytorium RP przedsiębiorców, tj.: 
a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym również wspólników spółek 

cywilnych, wpisanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej; 
b) osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpisanych do Krajowego 

Rejestru Sądowego 
– które w prowadzonych sklepach: 
 

(i) realizują zakupy na potrzeby ich dalszej odsprzedaży do klientów końcowych, tj. konsumentów 
oraz  

(ii) dokonywały zakupów w Eurocash Cash&Carry za min. 200 zł w okresie od dnia 08 czerwca 
do 12 czerwca 2020 roku i uzyskali kody rabatowe (dalej: „Uczestnicy”). 
 

3. Akcja trwa od 8 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Iglotex zastrzega sobie możliwość 
przedłużenia Akcji na podstawie zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Świadczenie Iglotex polega na udzieleniu rabatu Uczestnikom na warunkach określonych w 
Regulaminie. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Iglotex pod adresem https://iglotex.pl/dla-

detalu/dla-detalu-promocje/,  oraz u przedstawicieli handlowych Iglotex. 
 

II.  Zasady szczegółowe  
 

6. Dla celów Akcji Iglotex dystrybuować będzie poprzez spółkę Eurocash SA, elektroniczne kody rabatowe 
(dalej „Kupony”).  

7. Kupon upoważnia do zgłoszenia się w okresie trwania Akcji do Iglotex w celu możliwości jego realizacji. 
Zgłoszenia muszą być dokonywane na podany na Kuponie numer telefonu lub adres mailowy lub 
przedstawiciela handlowego Iglotex, z podaniem hasła z Kuponu.   

8. W celu weryfikacji Uczestnika powinien on przekazać swoje dane osobowe niezbędne do 
zarejestrowania jego udziału w Akcji, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy 
Uczestnika oraz numer NIP Uczestnika. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, Iglotex 
udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu oraz informację o obowiązkach Iglotex w zakresie RODO. 

9. Kupony uprawniają Uczestników do uzyskania jednorazowego rabatu na wszystkie produkty, dostępne 
w Iglotex, marek określonych w pkt 10 poniżej marek produktów w wysokości 25% (dwadzieścia pięć 
procent), liczonego od cennika podstawowego Iglotex (Cennika 100) Iglotex, a w przypadku Uczestników 
będących już klientami Iglotex – z uwzględnieniem przysługujących im rabatów. 

10. Lista produktów, na które możliwe jest uzyskanie rabatu zmieszczona jest poniżej: 
Proste Historie, Algida, Koral, Bracia Koral, Carte d’or 

11. Rabat zostanie udzielony w przypadku zamówienia: 
a) złożonego w czasie trwania Akcji;  
b) o wartości, z uwzględnieniem rabatu wynikającego z Kuponu, co najmniej 150 zł (sto pięćdziesiąt 

złotych) netto na jednego Uczestnika;  
c) za które cena, z uwzględnieniem rabatu wynikającego z Kuponu, zostanie zapłacona wyłącznie 

gotówką najpóźniej przy dostawie lub zgodnie z umową o współpracy.  
12. Udzielenie rabatu zostanie potwierdzone w wystawionej przez Iglotex fakturze. 
13. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny, ani rzeczowy, jak 

również ̇prawo do przeniesienia prawa do rabatu na osoby trzecie.  
14. W przypadku uzasadnionej reklamacji produktów, Uczestnikowi przysługuje  wyłącznie prawo jego 

wymiany na inny.  
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III. Przetwarzanie danych osobowych  

15. Dane osobowe Uczestników, którzy skorzystają z Akcji będą przetwarzane na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

16. Administratorem danych osobowych jest Iglotex. Dane osobowe Uczestników Akcji, którzy z niej 
skorzystali, przetwarzane będą w celu jej przeprowadzenia i realizacji postanowień Regulaminu. Dane 
Uczestników Akcji będą także przetwarzane pod kątem marketingowym. 

 
IV.Postanowienia końcowe  
  

17. Iglotex zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, którzy naruszą 
postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 
a) podejmą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,  
b) podejmą czynności w celu naruszenia lub obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Akcji. 

18. Iglotex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Akcji w czasie trwania Akcji, jeżeli jest 
to uzasadnione jej celem i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, z tym, że zmiany 
te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Iglotex poinformuje 
Uczestników za pośrednictwem wiadomości wysłanych na adresy e-mail. 

19. Udział w Akcji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Akcji oznacza akceptację postanowień zawartych w 
Regulaminie.  

20. Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy 
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

21. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.  
22. Ewentualne spory sądowe rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Iglotex. 


