REGULAMIN KONKURSU
„Testuj z Tefal”
z dnia 19 LISTOPADA 2018 roku
Definicje
§ 1.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim sformułowania oznaczają:
1) „Formularz” – formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej, umożliwiający
dokonanie Zgłoszenia, zawierający pola do umieszczenia Zadania Konkursowego oraz
uzupełnienia imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu, adresu zamieszkania
oraz do zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Uczestnik może w Formularzu podać link do swojego profilu na portalu społecznościowym
Facebook – jest to niezbędne do ewentualnego udziału w dodatkowym Konkursie dla
Zwycięzców;
2) „Jury” – komisja konkursowa składająca się z 3 osób będących przedstawicielami Organizatora i
Koordynatora;
3) „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 z późn.
zm.),
4) „Konkurs” – konkurs „Testuj z Tefal” organizowany przez Organizatora w oparciu o przepisy art.
919-921 k.c.;
5) „Konkurs dla Zwycięzców” – konkurs adresowany do Zwycięzców Konkursu, organizowany w
oparciu o przepisy art. 919-921 k.c.
6) „Koordynator” - Grupa Eskadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
przy ul. Jeleniogórskiej 17, 30-422 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223980, posiadająca NIP:
5262823248 oraz numer REGON: 015888324;
7) „Lista Zwycięzców” – lista stu Uczestników, których wykonanie Zadania Konkursowego zostało
wyróżnione przez Jury zgodnie z § 5 ust. 1 i 2. Lista Zwycięzców zawiera imię, pierwszą literę
nazwiska oraz miejscowość zamieszkania Zwycięzcy;
8) „Nagroda” – oferta zawarcia Umowy na korzystanie z robota kuchennego Tefal Companion
FE800 przez okres dwóch tygodni w celu jego testowania. Wartość nagrody wynosi 100 zł
brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która zostanie
przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona
przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 poz. 361 z późń. zm.)
9) „Organizator” – Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4c, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000103545, posiadająca NIP: 5220101645 i numer REGON: 011558890;
10) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu „Testuj z Tefal” z dnia 19 listopada 2018 roku;
11) „Strona konkursowa” – strona internetowa pod adresem „www.testujztefal.pl”, na której
można uzyskać informacje o Konkursie i dokonać Zgłoszenia;

12) „Umowa” – umowa zawierana między Organizatorem a Zwycięzcą, określająca warunki
korzystania z robota kuchennego Tefal Companion FE800 w ramach wygranej;
13) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także miejsce zamieszkania oraz adres do
doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
14) „Wygrana” – nagroda w dodatkowym Konkursie dla Zwycięzców tj. Zestaw garnków EMIOTION
E823SC74 o wartości 450 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości
Wygranej, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i
odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późń. zm.)
15) „Zadanie Konkursowe” – pisemne dokończenie zdania: „Tefal Companion gotuje za mnie, więc
mam czas na…” w Formularzu.
16) „Zgłoszenie” – prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza na Stronie Konkursowej.
17) „Zwycięzca” – Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wyróżnione przez Jury i który ma prawo
do otrzymania Nagrody.
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Postanowienia ogólne
§ 2.
Organizatorem Konkursu i przyrzekającym Nagrody jest Organizator.
Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Treść Regulaminu jest dostępna do wglądu na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie
Koordynatora w dni robocze od 9.00 do 17.00.
Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Koordynatora, a także Uczestników po jego
zaakceptowaniu.
Uczestnik akceptuje Regulamin z chwilą dokonania Zgłoszenia.
W imieniu i na rzecz Organizatora z Uczestnikami Konkursu mogą kontaktować się także
osoby trzecie, w tym Koordynator.
Czas trwania, miejsce, warunki uczestnictwa
§ 3.
Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Konkursowej w dniach
od 22 listopada - 6 grudnia 2018 roku.
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
Aby wziąć udział w Konkursie należy osobiście dokonać Zgłoszenia.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora
i Koordynatora, a także członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

Zasady
§ 4.
1. Zadnie Konkursowe polega na wprowadzeniu w odpowiednim miejscu w Formularzu tekstu,
którego długość nie będzie przekraczać 500 znaków.

2. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia jednokrotnie. W przypadku dokonania przez Uczestnika
kilku Zgłoszeń, w których podane zostały takie same dane Uczestnika, Jury nie weźmie pod
uwagę żadnego z nich.
3. W przypadku utraty prawa do Nagrody, przedmiot Nagrody pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
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Wybór Zwycięzców
§ 5.
Po zakończeniu Konkursu Jury przeprowadza narady, podczas której kompletuje Listę
Zwycięzców. Jeżeli liczba Zgłoszeń będzie mniejsza niż 100 Lista Zwycięzców zawierać będzie
mniej niż 100 Zwycięzców.
Jury wybiera Zwycięzców na podstawie oryginalności, kreatywności i pomysłowości
wykonania Zadania Konkursowego.
Ogłoszenie wyników następuje na Stronie Konkursowej w dniu 10 grudnia 2018 roku.
W dniach od 10 – 16 grudnia 2018 roku Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu
ustalenia szczegółów przekazania Nagrody. Organizator podejmie trzy próby kontaktu
telefonicznego. Kolejna próba kontaktu telefonicznego będzie podejmowana po dwóch
godzinach po niepowodzeniu poprzedniej. W przypadku niepowodzenia kontaktu
telefonicznego, Zwycięzca traci prawo do uzyskania Nagrody. Przez „niepowodzenie kontaktu
telefonicznego” rozumie się nieodebranie połączenia przez Zwycięzcę przed upływem
piątego sygnału, przekierowanie połączenia, aktywacja poczty głosowej oraz brak sygnału lub
rozłączenie się przez Zwycięzcę przed podaniem wszelkich niezbędnych informacji.
W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Jury niezwłocznie zbierze się
ponownie i uzupełni Listę Zwycięzców o kolejnych Zwycięzców i ogłosi ponownie wyniki na
Stronie Konkursowej. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku kiedy Jury nie może
uzupełnić Listy Zwycięzców z powodu braku wystarczającej liczby Zgłoszeń przedmiot
Nagrody pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Dostarczenie Nagrody, Umowa
§ 6.
1. Przedmiot Nagrody zostanie dostarczony Zwycięzcy przez Organizatora na adres wskazany
w Formularzu.
2. Przy odbiorze przedmiotu Nagrody, Zwycięzca podpisuje Umowę z Organizatorem (przyjęcie
oferty) i podpisuje protokół wydania przedmiotu Nagrody. Odmowa podpisania Umowy lub
protokołu jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.
3. Zwrot testowanego robota kuchennego następuje na podstawie protokołu odbioru
przedmiotu Nagrody.
Dodatkowy Konkurs dla Zwycięzców
§ 7.
1. Zwycięzcy, którzy w Zgłoszeniu zamieścili link do swojego profilu na portalu społecznościowym
Facebook, mogą wziąć udział w dodatkowym Konkursie dla Zwycięzców. Konkurs
przeprowadzany jest w dniach od 16 – 30 grudnia 2018 roku.
2. Termin Konkursu dla Zwycięzców nie pokrywa się z indywidualnym czasem testowania Tefal
Companion FE800 w ramach Nagrody.

3. Do Konkursu dla Zwycięzców stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu z zastrzeżeniem
przepisów niniejszego paragrafu.
4. Konkurs dla Zwycięzców zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook
na stronie Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/gotujztefalcompanion
zwanym dalej „Fanpage”. Konkurs dla Zwycięzców rozpoczyna się poprzez zamieszczenie na
Fanpage’u postu konkursowego z zadaniem konkursowym, zwanym dalej „Postem
Konkursowym”.
5. Konkurs dla Zwycięzców nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest
sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora
i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
6. Koordynator i Organizator zwalniają Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, w szczególności Uczestników związane z Konkursem
dla Zwycięzców. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie
roszczenia związane z Konkursem dla Zwycięzców, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio
do Koordynatora, w żadnym zaś przypadku do Facebooka lub do jego operatora.
7. Uczestnictwo w Konkursie dla Zwycięzców ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich
opłat.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie dla Zwycięzców jest posiadanie aktywnego konta
użytkownika na Facebooku, zwanego dalej „Kontem Użytkownika”.
9. Zadanie w Konkursie dla Zwycięzców polega na:
1) wykonaniu przez Zwycięzców fotografii potrawy zrobionej z pomocą robota kuchennego
Tefal Companion FE800 oraz na
2) dodaniu przepisu tej potrawy wraz ze zdjęciem na stronie kompansmaku.pl, a następnie
3) zamieszczeniu
linka
swojego
zgłoszenia
na
stronie
https://www.facebook.com/gotujztefalcompanion w komentarzu pod Postem Konkursowym
w terminie wskazanym w ust. 1.
10. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu dla Zwycięzców Jury wybiera 1 Laureata Konkursu dla
Zwycięzców na podstawie oryginalności, kreatywności i pomysłowości zdjęcia i przepisu, do
którego link zamieszczono w komentarzu do Postu Konkursowego.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na Fanpage’u w osobnym poście w dniu 2 stycznia 2019 roku.
12. Po ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu dla Zwycięzców w
celu ustalenia szczegółów przekazania Wygranej w sposób wskazany w §5 ust. 4.
13. Wygrana zostanie dostarczona Laureatowi Konkursu dla Zwycięzców przez Organizatora na
adres wskazany w Formularzu.
14. Przy odbiorze Wygranej Laureat Konkursu dla Zwycięzców podpisuje protokół wydania
Wygranej. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Odmowa podpisania
protokołu jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do Wygranej.
15. W przypadku utraty prawa do Wygranej, przedmiot Wygranej pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
Polityka prywatności
§ 8.
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w Konkursie i Konkursie dla Zwycięzców, w tym uzyskania Nagrody i Wygranej. Dane te będą
przetwarzane zgodnie z przepisami zgodnie z Rozporządzeniem 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
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu i Konkursu dla Zwycięzców, w tym wydaniem
Nagrody lub Wygranej.
Uczestnik może w Formularzu wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, w celu przesyłania drogą elektroniczną na podany przez niego
adres poczty elektronicznej ofert i informacji handlowych od Organizatora.
Uczestnik może podać w Formularzu wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania
danych osobowych osoby trzeciej Uczestnik, który uzyska status Zwycięzcy, traci prawo do
Nagrody.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator powierzy dane
Koordynatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu i Konkursu dla Zwycięzców.
Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu i
Konkursu dla Zwycięzców, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Zwycięzców i Laureatów,
przyznawania, wydania, odbioru i rozliczania nagród.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu i Konkursu dla
Zwycięzców, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych Uczestnika będzie uzasadniony
koniecznością rozpatrzenia reklamacji, a także w związku z dochodzeniem roszczeń wobec
Organizatora.
Dane osobowe Zwycięzców i Laureatów będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów szczególnych w szczególności przepisów podatkowych.
Wskazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda jest
dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed
jej cofnięciem. Udzielenie zgody jest konieczne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych
osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie
uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie i Konkursie dla Zwycięzców i otrzymanie Nagrody
i Wygranej.
Uczestnik ma prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i Konkursu dla Zwycięzców nie
będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą
profilowane.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych Uczestnik może uzyskać kontaktując się na
adres poczty elektronicznej kontakt@testujztefal.pl.

Reklamacje
§ 9.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu i Konkursu dla Zwycięzców mogą być składane przez
Uczestników do dnia 15 lutego 2019 roku w formie pisemnej, listem poleconym na adres
Organizatora wskazany w Regulaminie lub za pomocą poczty elektronicznej na
kontakt@testujztefal.pl. W przypadku formy pisemnej, o zachowaniu terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim decyduje data nadania - stempla pocztowego. Reklamacje wysłane później
nie będą uwzględniane.
2. W reklamacji należy ująć:

1) dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny),
2) wskazanie przyczyn reklamacji,
3) określenie żądania.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w takiej formie w jakiej reklamację złożył.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator.

Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Wszelkie informacje na temat Konkursu i Konkursu dla Zwycięzców Uczestnicy mogą uzyskać
kontaktując się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej kontakt@testujztefal.pl.
Odpowiedzi udzielane będą w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres, z
którego w terminie do 3 dni roboczych.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie lub Konkursie dla
Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres
organizatora kontakt@testujztefal.pl ze stosowną informacją.

Załączniki:
1. Wzór umowy ze Zwycięzcą odbierającym Nagrodę;
2. Wzór protokołu wydania przedmiotu Nagrody;
3. Wzór protokołu odbioru przedmiotu Nagrody;
4. Wzór protokołu wydania Wygranej.

UMOWA NA TESTOWANIE ROBOTA KUCHENNEGO TEFAL CUISINE COMPANION FE800
zawarta w dniu ………………………………. w ………………………………. , pomiędzy:
(data)

(miejscowość)

Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4C,
Gdański Business Center, 00-189 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000103545; NIP
5220101645, Regon 011558890, o kapitale zakładowym w wysokości 21.000.000 zł, reprezentowaną
przez……………………........................................., zwanej dalej „Organizatorem”
a

imię i nazwisko

numer PESEL

adres do korespondencji
zwanym dalej „Zwycięzcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” i każda z osobna „Stroną”.
PREAMBUŁA
Strony zawierają niniejszą umowę zważywszy na to, iż:
1) Zwycięzca zdobył Nagrodę w konkursie „Testuj z Tefalem”, którą jest oferta zawarcia umowy na
testowanie robota kuchennego Tefal Cuisine Companion FE800 przez okres dwóch tygodni na
podstawie Umowy.
2) Zwycięzca przyjmuje ofertę zawarcia niniejszej umowy na testowanie robota kuchennego Tefal
Cuisine Companion FE800 przez okres dwóch tygodni.

1.
2.

1.

2.

1.
2.

Przedmiot Umowy
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”), jest ustalenie zasad testowania robota
kuchennego Tefal Cuisine Companion FE800, zwanego dalej „Urządzeniem”.
Organizator przekazuje do nieodpłatnego testowania Urządzenie wraz z instrukcją obsługi korzystania
z Urządzenia na okres dwóch tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Awarie Urządzenia
§ 2.
W przypadku stwierdzenia przez Zwycięzcę awarii Urządzenia, będącej wynikiem wady produkcyjnej
Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić awarię drogą elektroniczną, na adres jkaliszewska@groupeseb.com.
Organizator niezwłocznie podejmie starania, by naprawić awarię lub dostarczy inny egzemplarz
Urządzenia wolny od wad. Okres testowania, o którym mowa w §1 ust. 2 ulega zawieszeniu do czasu
naprawy awarii lub dostarczenia Zwycięzcy innego egzemplarza Urządzenia wolnego od wad.
W przypadku uszkodzenia Urządzenia z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Zwycięzca zapłaci
Organizatorowi karę umowną w wysokości 4 000 zł (czterech tysięcy złotych).
Zwrot Urządzenia
§ 3.
Po upływie okresu testowania, o którym mowa w §1 ust. 2 Zwycięzca zwróci Urządzenie. Strony podpiszą
stosowny protokół odbioru Urządzenia.
W przypadku kiedy Zwycięzca nie zwróci Urządzenia, po upływie terminu, o którym mowa w §1 ust. 2,
zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 4 000 zł (czterech tysięcy złotych).

Postanowienia końcowe
§ 4.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia zakończenia testowania Urządzenia.
2. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby wykonywania Umowy:

3.
4.
5.

1) Dla Organizatora – email:
, , telefon:
, ,.
2) Dla Zwycięzcy – email:
, telefon:
Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem i obowiązywaniem Umowy mogą być składane sobie
przez Strony na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ORGANIZATOR

ZWYCIĘZCA

Protokół wydania Nagrody
w konkursie „Testuj z Tefal”
sporządzony w dniu ……………………. 2018 roku, przy udziale:

1. Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Inflanckiej 4C, Gdański Business Center, 00-189 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000103545; NIP 5220101645, Regon 011558890, o kapitale zakładowym w wysokości
21.000.000 zł, reprezentowanej przez ……………………………………………………………..…., zwanej dalej
„Organizatorem”,
2. ……………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i adres Zwycięzcy)
zwanego/zwanej dalej „Zwycięzcą”.
§1
1. Organizator konkursu „Testuj z Tefal”, zwanego dalej „Konkursem” potwierdza, że w wyniku
decyzji Jury, Zwycięzcy została przyznana Nagroda: oferta zawarcia umowy na testowanie robota
kuchennego Tefal Companion FE800, przez okres dwóch tygodni.
2. Organizator przyznał Zwycięzcy również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości robota
kuchennego Tefal Companion FE800. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie podatku
dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego
urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późń. zm.)
3. Zwycięzca oświadcza, że przyjmuje ofertę, o której mowa w ust. 1 w wyniku czego Strony zawarły
umowę na testowanie robota kuchennego Tefal Companion FE800 w dniu ………………………..
§2
Zwycięzca potwierdza wydanie robota kuchennego Tefal Cuisine Companion FE800 (numer seryjny:
……………………) do korzystania przez okres dwóch tygodni od dnia podpisania niniejszego protokołu.
Uwagi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokół zakończono.

……………….………………..
Organizator

………………………………
Zwycięzca

Protokół odbioru Nagrody
w konkursie „Testuj z Tefal”
sporządzony w dniu ……………………. 2018 roku, przy udziale:
1. Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Inflanckiej 4C, Gdański Business Center, 00-189 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000103545; NIP 5220101645, Regon 011558890, o kapitale zakładowym w wysokości
21.000.000 zł, reprezentowanej przez ……………………………………………………………………, zwanej dalej
„Organizatorem”
2. ……………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i adres Zwycięzcy)
zwanego/zwanej dalej „Zwycięzcą”
§1
1. W wyniku decyzji Jury Konkursu „Testuj z Tefal”, zwanego dalej „Konkursem”, Zwycięzcy
została przyznana Nagroda: oferta zawarcia umowy na testowanie robota kuchennego Tefal
Companion FE800 przez okres dwóch tygodni.
2. Zwycięzca przyjął ofertę, o której mowa w ust. 1 w wyniku czego Strony zawarły umowę na
testowanie robota kuchennego Tefal Companion FE800 w dniu ………………………………….
3. Robot kuchenny Tefal Companion FE800 został przekazany Zwycięzcy do korzystania przez
okres dwóch tygodni w dniu ………………………..

§2
Organizator potwierdza odbiór robota kuchennego Tefal Companion FE800 (numer seryjny
………………………………..) po okresie jego testowania przez Zwycięzcę.
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono.

……………………..………..
Organizator

………………………………………………
Zwycięzca

Protokół wydania Wygranej
w konkursie „Testuj z Tefal”
sporządzony w dniu ……………………. 2018 roku, przy udziale:

1. Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Inflanckiej 4C, Gdański Business Center, 00-189 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000103545; NIP 5220101645, Regon 011558890, o kapitale zakładowym w wysokości
21.000.000 zł, reprezentowanej przez ……………………………………………………………..…., zwanej dalej
„Organizatorem”
2. ……………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i adres Laureata Konkursu dla Zwycięzców)
zwanego/zwanej dalej „Laureatem”.

§1
Organizator konkursu „Testuj z Tefal”, w ramach którego przeprowadzono Konkurs dla Zwycięzców
potwierdza, że w wyniku decyzji Jury Laureatowi została przyznana Wygrana tj. Zestaw garnków
EMIOTION E823SC74 o wartości 450 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11%
wartości Wygranej, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby
fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późń. zm.).
§2
Laureat potwierdza odbiór Wygranej tj. tj. Zestaw garnków EMIOTION E823SC74 o wartości 450 zł
brutto o nr seryjnym………………………………….

Uwagi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokół zakończono.

……………….………………..
Organizator

…………………………………
Laureat

