
REGULAMIN AKCJI 

1. Organizatorem Akcji Whisky (dalej: Akcja) jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. 

Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, KRS: 0000213765. 

2. Akcja ma zasięg ogólnopolski. 

3. Akcja adresowana jest do przedsiębiorców prowadzących sklepy (punkty sprzedaży detalicznej; dalej: 

PSD) oferujących swoim klientom m. in. napoje alkoholowe, posiadającym wymagane prawem, 

ważne zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 

4. Akcja polega na oferowaniu przez Eurocash S.A. do sprzedaży asortymentu określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu w cenach określonych w tym załączniku. 

5. Przystąpienie do Akcji wymaga akceptacji niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie na platformie 

elektronicznej pozycji (w przypadku nowych PSD) lub po jego podpisaniu w wersji papierowej i 

przekazaniu do odpowiedniego przedstawiciela handlowego Organizatora (w przypadku PSD 

uczestniczących w Akcji), po zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji. 

6. Przystępując do Akcji PSD otrzymuje możliwość zakupu asortymentu określonego w załączniku 

numer 1 do niniejszego regulaminu w cenach określonych w tym załączniku — wg wybranego 

„Pakietu Startowego", o którym mowa w pkt 7 poniżej. 

7. Asortyment określony w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu, ceny oraz zawartość 

„Pakietów Startowych" mogą być zmieniane prze Eurocash S.A. co kwartał. 

8. Przystępując do Akcji PSD otrzyma od Eurocash S.A. „Pakiet Startowy" zawierający obudowę półki, 

nakładkę na cenę oraz ulotkę informacyjną. PSD może zmienić swój wybór w trakcie trwania akcji.  

9. „Pakiet Startowy" dostępny jest w następujących wersjach: 

a. mini (zawierający 3 SKU określone przez Eurocash) o wartości 12 PLN; 

b. mini plus (zawierający 6 SKU określone przez Eurocash) o wartości 17 PLN; 

c. midi (zawierający 10 SKU określone przez Eurocash) o wartości 22 PLN; 

d. maxi (zawierający 15 SKU określone przez Eurocash) o wartości 28 PLN; 

e. lux (zawierający 18 SKU określone przez Eurocash) o wartości 33 PLN. 

Przystępując do Akcji PSD określa, który „Pakiet Startowy" wybiera. 

10. Udział w Akcji polega na: 

a. oferowaniu przez PSD asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego 

regulaminu — zgodnie z wybranym „Pakietem Startowym" w cenach nie wyższych niż ceny 

detaliczne określone w tym załączniku (ceny maksymalne); 

b. zainstalowaniu w PSD Pakietu Startowego (w miejscu zgodnym z wymogami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa); 

c. przestrzeganiu ustawienia produktów przewidzianego w wybranym „Pakiecie Startowym"; 

d. utrzymywania przez PSD w swojej ofercie co najmniej jednej sztuki każdego produktu 

objętego Pakietem Startowym mini wskazanego w załączniku numer 1 do niniejszego 

regulaminu 

11. W przypadku nieprzestrzegania pkt 10 powyżej PSD traci możliwość dalszego udziału w Akcji, tj. 

możliwość zakupu asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu w 

cenach określonych w tym załączniku oraz obowiązany jest zwrócić „Pakiet Startowy" na adres 

Eurocash S.A. (a w przypadku braku możliwości zwrotu „Pakietu Startowego" obowiązany jest 

zwrócić Eurocash S.A. jego równowartość). 



12. W przypadku utraty prawa udziału w Akcji PSD może nadal współpracować z Eurocash S.A. na 

dotychczasowych zasadach, w szczególności ma prawo zakupu asortymentu określonego w 

załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu w regularnej cenie. 

13. Przestrzeganie przez PSD pkt 10 będzie kontrolowane przez pracowników Eurocash S.A. bądź 

podmioty, którym Eurocash S.A. zleci przeprowadzenie kontroli. 

14. Zamówienia na materiały POS wchodzące w skład Pakietu Startowego (obudowa półki, wzór 

cenówki, wobler reklamowy oraz ulotka informacyjna) mogą być przez PSD składane za 

pośrednictwem platformy elektronicznej, za pośrednictwem której zgłosiły swój udział w Akcji, a 

także w hurtowniach cash&carry oraz u przedstawicieli handlowych. Zamówienia dostarczane są PSD 

za pośrednictwem kuriera bądź poczty. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Pojemność [l] SKU
Maksymalna cena 

detaliczna [brutto]
MINI MINI + MIDI MAXI LUX

Cena zakupu 

hurtowa 

[netto]

0,5 Grants 39,99 x x x x x 26,25

0,7 Grants 49,99 x x x x x 33,75

0,5 Highlander 24,99 x x x x x 17,25

0,5 Jack Daniels 65,99 x x x x 43,99

0,7 Highlander 39,99 x x x x 25,90

0,7 Jim Beam 56,99 x x x x 37,79

0,7 Jim Beam RED STAG 56,99 x x x 37,79

0,7 Glen Grant 84,99 x x x 55,25

1 Grants 64,99 x x x 42,90

1 Clansman Blended 49,99 x x x 33,50

0,7 Wild Turkey 65,99 x x 44,10

0,7 JW. Black 109,99 x x 72,49

0,7 JW. BLENDERS BATCH 69,99 x x 45,49

0,7 Tullamore 66,99 x x 44,49

0,7 WHISKY GRANT'S WHISKY 12YO 40% 0,70L KAR99,99 x x 65,00

1 JW. Black 149,99 x 102,40

0,7 Singleton 12 yo 129,99 x 85,50

0,7 Glenfiddich 12yo tuba 149,99 x 100,95

3 6 10 15 18



 


