
Regulamin akcji promocyjnej  

„Letnia promocja” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Letnia promocja”. 

2. Organizatorem akcji jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Sikorskiego 2‐8, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI 

Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000480703, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, 

NIP: 108-00-09-959, Regon: 142746896.  

3. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.  

4. Akcja promocyjna trwa od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. lub do wyczerpania 

zapasów. 

5. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 

 

§ 2. Zasady akcji 

1. Akcja promocyjna jest kierowana do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych zamieszkałych na terenie Polski, które pracowały w krajach: Niemcy, 

Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Austria i Dania i przysługuje im zwrot podatku 

dochodowego z zagranicy. 

2. Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby, które spełnią wszystkie poniższe warunki:  

a) w czasie trwania akcji promocyjnej zgłoszą się wypełniając formularz lub telefonicznie do 

organizatora akcji w celu rozliczenia podatku dochodowego za pracę za granicą, 

b) na podstawie zgłoszenia przeprowadzą rozmowę z przedstawicielem organizatora akcji i 

udzielą informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji umowy na rozliczenie 

podatku, 

c) podpiszą umowę z organizatorem akcji na rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy i 

dostarczą kompletne dokumenty wymagane do realizacji usługi. 

3. Każdy uczestnik może skorzystać z akcji promocyjnej tylko raz. 

4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami przygotowanymi przez organizatora.  

5. Z akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy spółek należących do organizatora oraz jego 

partnerów biznesowych.  

 

§ 3. Nagrody 

1. Każdy uczestnik akcji, który spełni warunki określone w § 2 w pkt 2 a, b, c otrzyma voucher na 

zakupy do sklepów sieci Biedronka w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 50 zł. 

2. Uczestnicy od chwili otrzymania nagrody mogą dowolnie nią dysponować zgodnie z 

regulaminem e-kodów sklepu Biedronka. 

3. O spełnieniu warunków akcji i przyznaniu nagrody uczestnicy zostaną poinformowani drogą 

mailową nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik 

spełni warunki akcji.  



4. Nagroda zostanie przekazana drogą mailową na adres email podany przez uczestnika przy 

zgłoszeniu najpóźniej do 60 dni od daty spełnienia warunków akcji. 

5. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w regulaminie bez możliwości 

wypłaty ich równowartości lub wymiany na inną nagrodę rzeczową.  

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie.  

7. Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie uczestnika będą oczekiwały na odbiór w 

siedzibie organizatora przez okres 14 dni od próby dostarczenia nagrody. Jeśli w tym terminie 

nagroda nie zostanie odebrana, uczestnik traci do niej prawo.  

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania 

akcji. Zmiany obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawidłowych 

danych teleadresowych uniemożliwiających udział w akcji lub odbiór nagrody.  

3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu akcji będą przyjmowane w terminie do 7 dni od 

momentu zakończenia akcji. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję w ciągu 14 dni od 

daty ich otrzymania.  

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją akcji będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.  

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Akcji. Każdy Uczestnik ma 

prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest 

dobrowolne.  

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji Akcji.  

7. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w niej na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Akcji bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

  

 

 


