
 

 

R E G U L A M I N AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Startery i doładowania Play za kody” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Startery i doładowania Play za 

kody”(„Akcja Promocyjna”) jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000015664, zwanym dalej Organizatorem, przy współpracy z 

Coca-Cola Poland Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 27, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000023941, z kapitałem zakładowym 18.629.500,00 PLN, NIP: 526-020-96-79, 

REGON: 012073449-00000. 

 

2. Dostawcą Nagród, o których mowa w dalszej części niniejszego regulaminu jest P4 sp. z 

o.o. z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał 

zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł, zwaną dalej „P4”. 

 

 

 

§ 2 

PRZEDMIOT  PROMOCJI  

1. Akcją Promocyjną objęte są napoje gazowane: Fanta Pomarańczowa, Fanta Cytrynowa, 

Sprite – w  jednostkowych opakowaniach detalicznych o pojemności 0,5 l (plastikowe 

butelki niezwrotne), zwane dalej „Produktami”, które będą dostępne w punktach 

sprzedaŜy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Opakowania Produktów oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich 

etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz szesnastoznakowego literowo-cyfrowego kodu 

promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów („Kod PIN”), 

uprawniającego do odbioru nagród, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu. 
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§ 3 

UCZESTNICTWO  W  PROMOCJI 

1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Promocji ukończyły 13 lat, zwane 

dalej „Uczestnikami”.  

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i P4 (osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę), osoby współpracujące z Organizatorem i P4 

na podstawie umów cywilno-prawnych,  oraz pracownicy podmiotów świadczący usługi 

na rzecz Organizatora i P4 przy organizowaniu Akcji Promocyjnej na podstawie umów o 

pracę lub umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Agencji Reklamowych 

biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej, a takŜe 

członkowie najbliŜszej rodziny  (małŜonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyŜej 

wymienionych osób. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest spełnienie poniŜszych wymagań 

przez Uczestnika w okresie od 4 maja 2011 godz. 00:00 do 31 grudnia 2011 r. godz. 

23.59: 

a) Ukończone 13 lat; 

b) Posiadanie konta Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu; 

c) Podanie numeru telefonu komórkowego, którym Uczestnik będzie się posługiwał w 

czasie trwania Akcji Promocyjnej na stronie www.cocacola.pl/play lub 

www.fanta.pl lub www.sprite.pl 

d) nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu; 

e) przesłanie Kodu PIN w sposób opisany poniŜej: 

i) SMS-em (wyłącznie z telefonu komórkowego) na wybrany numer telefonu 

790 300 600 lub 790 300 900 (koszt zgodny z taryfą operatora + VAT) w 

zaleŜności od wybranej nagrody zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu, z 

podaniem w treści kodu PIN. Kod PIN naleŜy wpisywać począwszy od górnej linii, 

w jednym ciągu; 

albo 

ii) przy uŜyciu aplikacji do przekazywania kodów umieszczonej na stronie 

www.fanta.pl lub www.sprite.pl lub www.cocacola.pl/play. Kod naleŜy 

wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu.  
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4. Wszystkie otrzymane Kody PIN zostaną zarejestrowane w komputerowej bazie danych. 

Zgłoszenia zawierające Kody PIN nieistniejące i/lub powtarzające się są niewaŜne i nie 

zostaną zarejestrowane w bazie danych.  

5. W przypadku, kiedy przesłany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Kod PIN nie moŜe być 

zrealizowany ze względu na: 

i. Brak konta Uczestnika Akcji Promocyjnej; 

ii. Brak podanego numeru telefonu komórkowego w danych konta 

Uczestnika Akcji Promocyjnej; 

iii. Przekroczenie miesięcznego limitu Nagród określonego w §7 

niniejszego Regulaminu; 

iv. Brak posiadania numeru komórkowego w Sieci Telekomunikacyjnej P4 

w przypadku Nagród A; 

Kod PIN pozostaje nadal waŜny. 

 

 

§ 4 

CZAS  TRWANIA AKCJI  PROMOCYJNEJ 

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 4 maja 2011 r. godz. 00:00 i trwa wyczerpania 

nagród nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2011 r. godz. 23:59. 

 

 

§ 5 

ZASIĘG  TERYTORIALNY  PROMOCJI 

Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 6 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są: 

a) w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych 

świadczonych przez P4 w ramach oferty przedpłaconej (pre-paid), doładowanie 

konta o wartości 2 zł do wykorzystania na połączenia głosowe i wideo, w tym SMS-y 

i MMS-y w roamingu krajowym („Nagroda A”) lub zestaw startowy Play Fresh z 

pakietem złotówek w wysokości 1 zł z przypisanym do niego numerem telefonu oraz 

darmowymi, nielimitowanymi połączeniami głosowymi i wideo oraz SMS-ami do 

wykorzystania w Sieci Telekomunikacyjnej P4 („Nagroda B”); 
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b) w przypadku Uczestników niekorzystających z usług telekomunikacyjnych 

świadczonych przez P4  -  zestaw startowy Play Fresh z pakietem złotówek w 

wysokości 1 zł z przypisanym do niego numerem telefonu oraz darmowymi, 

nielimitowanymi połączeniami głosowymi i video oraz SMS-ami do wykorzystania w 

sieci P4 („Nagroda B”); 

c) w przypadku Uczestników korzystających z usług telekomunikacyjnych 

świadczonych przez P4 w ramach oferty abonamentowej (post-paid), oferty typu 

Mix - zestaw startowy Play Fresh z pakietem złotówek w wysokości 1 zł z 

przypisanym do niego numerem telefonu oraz darmowymi, nielimitowanymi 

połączeniami głosowymi i video oraz SMS-ami do wykorzystania w sieci P4 

(„Nagroda B”). 

2. Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody A: 

a) Nagrodę A moŜna wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do 

wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na połączenia głosowe do sieci 

stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 

b) Nagroda A zostanie przyznana na konto Uczestnika Akcji Promocyjnej w ciągu 72h 

od momentu wysłania kodu PIN uprawniającego do odbioru Nagrody A. 

c) WaŜność środków z Nagrody A to 30 dni od momentu ich przyznania. 

3. Zasady wykorzystania i przyznania Nagrody B: 

a) W ramach Nagrody B Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzymuje zestaw startowy Play 

Fresh z pakietem złotówek w wysokości 1 zł z przypisanym do niego numerem 

telefonu oraz darmowymi, nielimitowanymi połączeniami głosowymi i wideo oraz 

SMS-ami do wykorzystania w Sieci Telekomunikacyjnej P4 („Nagroda B”) 

b) Okres połączeń wychodzących w ramach zestawu startowego to 20 dni 

c) Okres połączeń przychodzących w ramach zestawu startowego to 110 dni 

d) Nielimitowane darmowe rozmowy i SMS-y do wykorzystania w Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 zostaną przyznane Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w ciągu 

24h od dokonania aktywacji zestawu startowego i będą waŜne przez 10 dni od dnia 

ich przyznania. 

e) Zestaw Startowy moŜna odebrać w punktach sprzedaŜy Play wymienionych na 

stronie www.playmobile.pl po okazaniu waŜnego Kuponu. Kupon moŜna uzyskać w 

ciągu 72 godzin od momentu wysłania Kodu PIN: 

i)  SMS-em jako odpowiedź na Zgłoszenie dokonywane kanałem opisanym w § 3 

ust. 3 lit. e) i) lub  

ii) E-mailem w przypadku Zgłoszenia dokonanego kanałem opisanym w § 3 ust. 3 

lit. e) ii) 
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4. W ramach niniejszej Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązuje się: 

a) nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji; 

b) nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 

c) nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności 

ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika” 

d) nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial 

of Service 

e) nie uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści 

do uŜytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub 

pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku UŜytkownika, lub słuŜących 

osiągnięciu efektu handlowego. 

f) nie wykorzystywać Karty SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center” 

 

§ 7 

ZASADY  PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Rodzaj nagród (Nagroda A, Nagroda B) przyznawanych Uczestnikom przez Organizatora, 

uzaleŜniony jest od wyboru Uczestnika Akcji Promocyjnej, a więc od tego na jaki numer 

Uczestnik Akcji Promocyjnej wyśle SMS-a z Kodem PIN lub jaką Nagrodę wybierze 

wysyłając Kod PIN za pośrednictwem aplikacji na stronie www.cocacola.pl/play lub 

www.fanta.pl lub www.sprite.pl. 

2. W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody A, numer, na który 

naleŜy wysyłać SMS-a z Kodem PIN to: 790 300 600, przy czym maksymalny miesięczny 

limit Nagród A przypadający na jednego Uczestnika i na jeden numer telefonu podany w 

promocji to 8 sztuk. 

3. Uczestnik ma prawo do zmiany zarejestrowanego w promocji numeru telefonu, 

jednakŜe nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od dokonania pierwszego doładowania 

zarejestrowanego numeru telefonu. 

4. W przypadku wyboru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Nagrody B, numer, na który 

naleŜy wysyłać SMS-a z Kodem PIN to: 790 300 900, przy czym maksymalny limit  Nagród 

B w czasie trwania Akcji Promocyjnej, przypadający na jednego Uczestnika i na jeden 

numer telefonu podany w promocji to 9 sztuk. 

5. Kody PIN naleŜy wysyłać w terminie od 4 maja 2011 godz. 00:00 do 31 grudnia 2011 r. 

godz. 23.59. Kody PIN wysłane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru Nagród. 

5. Jeden i ten sam Kod PIN uprawnia do odbioru tylko jednej Nagrody.  

6. Uczestnicy spełniający wszystkie kryteria określone niniejszym Regulaminem, którzy 

otrzymali Nagrody A lub B zostaną powiadomieni o wynikach Akcji Promocyjnej w taki 
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sposób, w jaki dokonali Zgłoszenia zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu 

w terminie 72 godzin od przyznania im nagrody. W sytuacji gdy informacja o wyniku 

Akcji  Promocyjnej, nie dotrze do Uczestnika w terminie 72 godzin od momentu 

przyznania Nagrody w związku z brakiem moŜliwości doręczenia e-mail-a lub brakiem 

moŜliwości dostarczenia wiadomości SMS z przyczyn nie leŜących po stronie 

Organizatora, Organizator odstąpi od dalszej próby powiadomienia Uczestnika Akcji 

Promocyjnej. 

7. Uczestnik traci prawo do Nagrody A lub B jeŜeli Organizator nie będzie mógł się z nim 

skontaktować po zastosowaniu procedury opisanej w § 7 ust. 6 oraz gdy nie spełni 

warunków określonych w § 3 ust. 3. 

8. Uczestnik spełniający warunki do otrzymania Nagrody nie moŜe wymieniać nagrody na 

równowartość w gotówce, ani zamienić jej na inną nagrodę. 

 

 

§ 8 

MIEJSCE  I TERMIN  WYDAWANIA  NAGRÓD 

1. Nagrody A zostaną przyznane na konto Uczestnika w terminie 72 godzin od daty wysłania 

Kodu PIN. 

2. Nagrody B moŜna odebrać w punktach sprzedaŜy Play wymienionych na stronie 

www.playmobile.pl, w terminie 14 dni od daty wysłania Kodu PIN. 

3. W przypadku nieodebrania Nagrody B w czasie trwania Akcji Promocyjnej lub w czasie 

do 14 dni po jej zakończeniu, Uczestnik traci prawo do Nagrody B i nie jest uprawniony 

do otrzymania Ŝadnego ekwiwalentu pienięŜnego. 

4. Organizator oraz P4 nie ponoszą odpowiedzialności za niemoŜność odbioru nagród 

z przyczyn nie leŜących po stronie Organizatora oraz P4. 

 

 

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ORGANIZATORA 

1. W przypadku błędów drukarskich, produkcyjnych bądź innych, związanych z produkcją 

i zadrukowaniem materiałów promocyjnych, Organizator i P4 nie będą ponosić 

odpowiedzialności wykraczającej poza wartość nagród. 

2. Organizator i P4 nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości przy wysyłaniu 

Kodów PIN spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.  
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3. Organizator i P4 nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności, ani nie będą stronami w sporach 

dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których 

Uczestnicy wysyłają sms’y oraz dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów 

e-mailowych. Jakiekolwiek spory dotyczące w/wym praw nie wpływają na zasadę, 

Ŝe uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane 

Organizatorowi zgodnie z § 3 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator i P4 nie ponoszą odpowiedzialności za spowodowane siłą wyŜszą zakłócenia, 

przerwy oraz opóźnienia w działaniu urządzeń technicznych, programów 

komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, przy pomocy, których przeprowadzana jest 

Akcja Promocyjna. 

5. Wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w ramach przyznanych nagród ponosi P4 na 

zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. 

z o.o. dla UŜytkowników.  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc wiąŜącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PODATKOWA 

1. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iŜ nagrody  

zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. 

zm.). 

 

 

§ 11 

DANE  UCZESTNIKÓW 

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraŜa zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

oraz „Coca-Cola Poland Services” Sp. z o.o. jego danych osobowych oraz informacji czy 

Uczestnik jest uŜytkownikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 dla 

celów organizacji Akcji Promocyjnej oraz wydania przyznanych Nagród, rozliczenia 

naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji do 

kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 

101, poz. 926 z późn. zmianami). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo 
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dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeŜeniem, Ŝe odmowa podania danych moŜe 

uniemoŜliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnik wyraŜa zgodę na  

przetwarzanie danych osobowych w sposób określony na stronie cocacola.pl.  

2. Dane osobowe Uczestników mogą zostać umieszczone w elektronicznej bazie danych 

i wykorzystane przez Organizatora oraz „Coca-Cola Poland Services” Sp. z o.o. w celach 

marketingowych obecnie i w przyszłości na warunkach określonych w Ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.) tylko w przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę w tym przedmiocie.  

3. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz 

ich poprawiania. 

4. Osoby, które wygrały Nagrody A lub B wyraŜają niniejszym zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowych drogą elektroniczną, niezbędnych lub ściśle związanych z 

otrzymaniem i zrealizowaniem Nagrody.  

5. Uczestnicy podaja dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich 

poprawiania, z zastrzeŜeniem, ze odmowa podania danych moŜe uniemoŜliwić wydanie 

oraz realizację Nagród. Uczestnik wyraŜa zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w 

sposób określony na stronie cocacola.pl. 

 

§ 12 

REKLAMACJE 

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, a w szczególności 

dotyczące sposobu przyznawania nagród, mogą być zgłaszane przez cały czas trwania 

Promocji, nie później jednak niŜ w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. (decyduje data 

stempla pocztowego). Reklamacje naleŜy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem 

poleconym na adres: Skrytka pocztowa 5, 01-169 Warszawa 100 z dopiskiem „Promocja 

startery i doładowania Play za kody” 

2.  Forma pisemna reklamacji zastrzeŜona jest pod rygorem niewaŜności.  

3.  Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, 

b) dokładny opis i powód reklamacji, 

c) podpis Uczestnika. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową 

Komisję powołaną przez Organizatora i P4. 

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 
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6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŜąca. 

7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany 

w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator i P4 mogą  

ponadto powiadomić Uczestnika telefonicznie o decyzji Komisji. 

 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Organizator i P4 zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, z przyczyn od 

nich niezaleŜnych. 

2. Organizator i P4 zastrzegają sobie prawo anulowania, jak równieŜ skrócenia lub 

przerwania Akcji Promocyjnej , przy czym taka zmiana nie będzie miała wpływu na 

prawa i obowiązki nabyte przez Uczestnika przed taką zmianą, jeŜeli zmiana taka 

nastąpiła po wysłaniu przez Uczestnika Kodu PIN, zgodnie z § 3 ust. 3 lit e niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją 

Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami prawa. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania 

sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w 

§ 12. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

5. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest od dnia 4 maja 2011 r. do dnia 31 

stycznia 2012 r. na stronie internetowej www.cocacola.pl/play lub www.fanta.pl lub 

www.sprite.pl. 

6. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyraŜeniem przez niego 

zgody na zawarte postanowienia w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności na 

przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z § 11 niniejszego Regulaminu.  

 

 


