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Regulamin promocji HiPP prowadzonej pod nazwą: 
„Pojemnik na Mleko HiPP w prezencie” 

 
 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Akcja promocyjna pod nazwą „Pojemnik na mleko HiPP w prezencie” (zwana dalej 

„Akcją”) polega na dokonaniu zakupu zestawu: dwóch opakowań Ekologicznego 
Mleka Następnego HiPP 2 Combiotik® 600 g lub Mleka HiPP 3 Junior Combiotik® 600 
g albo Mleka HiPP 4 Junior Combiotik® 600 g (zwanych dalej „Mlekami”) z 
umieszczonymi w zestawie Pojemnikiem na mleko w prezencie na zasadach 
opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

2. Organizatorem promocji jest: 
 

- firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „HiPP Polska” 

 
 
 

3. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu produktów 
objętych promocją, których listę stanowi Załącznik nr.1. do Regulaminu. 

4. Akcja prowadzona jest we wszystkich sklepach sieci Kaufland. 
5. Akcja odbędzie się w terminie od 28.11.2017 roku do wyczerpania zapasów. 
6. Akcją objęte są wyłącznie produkty dla niemowląt i małych dzieci marki HiPP –

Ekologiczne Mleko Następne HiPP 2 Combiotik®, Mleko HiPP 3 Junior Combiotik®, 
Mleko HiPP 4 Junior Combiotik® .  

7. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt 
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz 
przedmiotów służących do karmienia piersią. 

8. Konsument w zakupionym zestawie otrzymuje dwa opakowania Mleka po 600 g oraz 
jeden pojemnik na mleko HiPP. 

9. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz sklepów biorących udział 
w Akcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

 
1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 28.11.2017 roku:  
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dokonać zakupu w sklepie sieci Kaufland zestawu dostępnego w trzech wariantach: 
1. Ekologiczne Mleko Następne HiPP 2 Combiotik® 2 x 600 g + Pojemnik na mleko w 

prezencie; 
2. Mleko HiPP 3 JUNIOR Combiotik® 2 x 600 g Pojemnik na mleko w prezencie; 
3. Mleko HiPP 4 JUNIOR Combiotik® 2 x 600 g + Pojemnik na mleko w prezencie. 
 

2. W każdym zakupionym zestawie jest umieszczony jeden Pojemnik na mleko w prezencie; 
(1 zestaw  = 1 Pojemnik na mleko w prezencie). 

 
 
 
§ 3 

PREZENTY I ZASADY ICH PRZEKAZYWANIA 
 

1. Fundatorem Pojemnika na mleko w prezencie jest HiPP Polska. 
2. Pojemnik na mleko w prezencie dostępny jest na stojaku kartonowym HiPP w 

zestawie razem z Mlekiem w sklepie uczestniczącym w Akcji, w którym został 
dokonany zakup. 

3. Pojemnik na mleko w prezencie otrzymuje się wyłącznie za dokonanie zakupu 
zestawu wymienionego w Załączniku nr 1.  

4. Pojemnik na mleko, jako samodzielny produkt, nie jest przeznaczona do sprzedaży.  
 
 
 

§ 4 
                 ODPOWIEDZIALNŚĆ ORGANIZATORA 
 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu oraz rozpatrzenie 
ewentualnych reklamacji. 
 

 
§ 5 

REKLAMACJE 
  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie 
pisemnej, przesłane listem poleconym na adres firmy HiPP Polska wskazany              w 
paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres 
hipp@hipp.pl - z dopiskiem „PROMOCJA Kaufland Pojemnik na mleko -  
REKLAMACJA”. 

2. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do dnia 15.01.2018 (w przypadku reklamacji 
wysłanej pocztą decyduje data odbioru listu przez HiPP Polska). 

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane 
osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz 
powód zgłoszenia reklamacji. 

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez HiPP Polska.  

5. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi                          
na reklamację przez Organizatora promocji – firmę HiPP Polska. W przypadku 
odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty, termin ten oznacza 
datę nadania przesyłki na poczcie przez HiPP Polska. 

 
 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

mailto:hipp@hipp.pl
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1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany                
jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie www.hipp.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

4. Pojemnik na mleko w prezencie przewidziany w niniejszej Akcji jako prezent nie 
podlega wymianie na inne produkty ani ekwiwalent pieniężny. 

5. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
przedmiot promocji jest zwolniony z obowiązku podatkowego. 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
 
Lista zestawów biorących udział w promocji „Pojemnik na mleko HiPP w prezencie”. 
 
 

Nazwa zestawu  Gramatura   Zalecenie wiekowe  

Ekologiczne mleko następne HiPP 2 Combiotik® 2 x 600g  
+ Pojemnik na mleko w prezencie 
 

2 x 600 g po 6. m-cu 

Mleko HiPP 3 JUNIOR Combiotik® 2 x 600g  
+ Pojemnik na mleko w prezencie 
 

2 x 600 g od 1. roku 

Mleko HiPP 4 JUNIOR Combiotik® 2 x 600g  
+ Pojemnik na mleko w prezencie 
 

2 x 600 g od 2. roku 

 


