
REGULAMIN LOTERII  PROMOCYJNEJ

Szczęśliwa 25-tka

1. Organizator i czas trwania loterii.

1.1. Organizatorem  loterii  promocyjnej,  organizowanej  pod  nazwą:  "Szczęśliwa  25-tka",
zwanej dalej "Loterią" jest ONNINEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emaliowej
28  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000036846 zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2020r. i trwa do dnia 19 lutego 2021 r. tj. do
dnia  zakończenia  postępowania  reklamacyjnego.  Sprzedaż towarów uprawniających do
wzięcia udziału w Loterii,  rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2020r. i trwa do dnia 30
listopada 2020r.

1.3. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r., poz. 847 z późn.zm).

2. Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ("Uczestnik").

2.2. W Loterii nie może uczestniczyć: FORTUNA PS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kancelarii
Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ONNINEN sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, P.H. Alfa Elektro sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach, Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie, a także podmioty
należące do Grupa ABG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Elektro Omega S.A. z siedzibą w
Katowicach, EL-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, EL-SIGMA sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonna Lacka,
FEGIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Instal-Konsorcjum sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, Inter-Elektro S.A. z siedzibą w Urzut, Grupa Handlowa Sangroup sp. z o.o. z
siedzibą  w  Warszawie,  SBS  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi,  HBH  Spółka  z  ograniczona
odpowiedzialnością  sp.k.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  Grodno  S.A.  z  siedzibą  w Michałowie-
Grabinie, Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie.



3. Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1. W Loterii można wziąć udział w sklepach stacjonarnych Onninen Express należących do
sieci  Onninen,  których  lista  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.onninen.pl
(zwanych dalej:  "Onninen Express"), w sklepie internetowym OnnShop mieszczącym
się pod adresem  www.onninen.pl (zwanym dalej  "OnnShop"), a także poprzez zakup
dokonany za pośrednictwem zespołów handlowych Onninen Sp. z o.o.

3.2. W okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w Onninen Express
dostępne  będą  dla  Uczestników  papierowe  zdrapki  –  kartony  pokryte  ścieralną  farbą
(zwane dalej: "Zdrapką"). Liczba Zdrapek w Onninen Express jest ograniczona i będzie
dostępna dla Uczestników do momentu wyczerpania całości nakładu Zdrapek w danym
Onninen Express.

3.3. W okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w godzinach i dniach
otwarcia  Onninen  Express,  Uczestnik,  po  dokonaniu  zakupu  dowolnego  towaru  lub
towarów dostępnych w Onninen Express  w tym co najmniej  jednego towaru spośród
następujących  marek:  FXA,  Ironside,  Onnline,  Prof,  Grundfoss,  Kan-Therm,  Purmo,
Wavin,  Bmeters,  Eaton, Danfoss, Galmet,  Grohe, Hauraton, Immergas,  Vaillant,  Ferro,
Hager,  Heatpex,  Elko-Bis,  Ingremio,  TF  Kable,  PXF Lighting,  Conex,  Valvex  (zwanych
dalej:  "Towarem")  za kwotę 300 zł  netto otrzymuje w kasie Zdrapkę. W przypadku
dokonania zakupów o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 300 zł netto Uczestnik
otrzymuje odpowiednią liczbę Zdrapek.

3.4. W okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w przypadku zakupów
dokonywanych  w  OnnShop  po  dokonaniu  zakupu  dowolnego  Towaru  dostępnego  w
OnnShop  w  tym  co  najmniej  jednego  Towaru  spośród  następujących marek:  FXA,
Ironside, Onnline, Prof, Grundfoss, Kan-Therm, Purmo, Wavin, Bmeters, Eaton, Danfoss,
Galmet, Grohe, Hauraton, Immergas, Vaillant, Ferro, Hager, Heatpex, Elko-Bis, Ingremio,
TF Kable, PXF Lighting, Conex, Valvex  za kwotę 800 zł netto Uczestnik otrzyma jedną
szansę  w  losowaniu.  W  przypadku  dokonania  zakupów  o  wartości  stanowiącej
wielokrotność kwoty 800 zł netto Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę szans.

3.5. W okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w przypadku zakupów
dowolnego  Towaru  w tym co najmniej  jeden jednego  Towaru  spośród następujących
marek:  FXA,  Ironside,  Onnline,  Prof,  Grundfoss,  Kan-Therm,  Purmo,  Wavin,  Bmeters,
Eaton,  Danfoss,  Galmet,  Grohe, Hauraton, Immergas,  Vaillant,  Ferro, Hager,  Heatpex,
Elko-Bis,  Ingremio,  TF  Kable,  PXF  Lighting,  Conex,  Valvex  dokonywanych  za
pośrednictwem  zespołów  handlowych  Onninen  Sp.  z  o.o.  za  kwotę  5.000  zł  netto
Uczestnik otrzyma 1 los uprawniający do udziału w Losowaniu Finałowym. W przypadku
dokonania zakupów o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 5.000 zł netto Uczestnik
otrzymuje odpowiednią liczbę losów.

3.6. Aby  wziąć  udział  w  Loterii  na  podstawie  zakupów  dokonanych  w  Onninen  Express
Uczestnik powinien:

3.6.1. dokonać w Onninen Express w dniach od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada

http://www.castorama.pl/


2020 r.  w godzinach i  dniach otwarcia Onninen Express zakupu Towaru za kwotę co
najmniej 300 zł netto; oraz

3.6.2. odebrać z kasy Zdrapkę; oraz
3.6.3. odczytać Zdrapkę poprzez usunięcie ścieralnej farby z pola zdrapki; oraz
3.6.4. zarejestrować  do  dnia  30  listopada  2020  r.  (do  godziny  23:59:59)  swój  udział  w

Losowaniu na stronie www.onninen.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy podając firmę
Uczestnika, numer NIP, imię i nazwisko osoby zgłaszającej Uczestnika do Loterii, adres
email i numer telefonu.

3.6.5 rejestracja dokonana w danym dniu miesiąca oznacza, że dokonane zakupy będą zaliczały
się do Losowania, o którym mowa w pkt 3.12.5. Regulaminu od pierwszego dnia miesiąca
w którym Uczestnik dokonał zgłoszenia, za wyjątkiem czerwca 2020 r. w którym zakupy
będą zaliczane od 22 czerwca 2020 r.

Wykonanie  czynności,  o  których  mowa  w  pkt.  3.6.4.  powyżej  nie  jest  konieczne  w
przypadku Uczestników, którzy biorą udział w Loterii jedynie poprzez odczytanie Zdrapki i
nie zamierzają ubiegać się o nagrody wskazane w pkt. 4.1.15. – 4.1.18. Regulaminu.

3.7. Aby wziąć  udział  w Loterii  na  podstawie  zakupów dokonanych w OnnShop Uczestnik
powinien:

3.7.1. dokonać w OnnShop w dniach od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
(do godziny 23:59:59) zakupu za kwotę co najmniej 800 zł netto; oraz

3.7.2. zarejestrować  do  dnia  30  listopada  2020  r.  (do  godziny  23:59:59)  swój  udział  w
Losowaniu  na  stronie  www.onninen.pl potwierdzając  dane  umieszczone  w  formularzu
zgłoszeniowym takie jak: firma Uczestnika, numer NIP, imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Uczestnika do Loterii, adres email i numer telefonu;

3.7.3. rejestracja dokonana w danym dniu miesiąca oznacza, że dokonane zakupy będą zaliczały
się do Losowania, o którym mowa w pkt 3.12.5. Regulaminu od pierwszego dnia miesiąca
w którym Uczestnik dokonał zgłoszenia, za wyjątkiem czerwca 2020 r. w którym zakupy
będą zaliczane od 22 czerwca 2020 r.

Wykonanie  czynności,  o  których  mowa  w  pkt.  3.7.2.  powyżej  nie  jest  konieczne  w
przypadku Uczestników, którzy nie zamierzają ubiegać się o nagrody wskazane w pkt.
4.1.15. – 4.1.18. Regulaminu.

3.8. Aby  wziąć  udział  w  Loterii  na  podstawie  zakupów  dokonanych  za  pośrednictwem
zespołów handlowych Onninen Uczestnik powinien:

3.8.1. dokonać  w  dniach  od  dnia  22  czerwca  2020  r.  do  dnia  30  listopada  2020  r.  za
pośrednictwem zespołu handlowego Onninen zakupu za kwotę co najmniej 5.000 zł netto;
oraz

3.8.2. zarejestrować  do  dnia  30  listopada  2020  r.  (do  godziny  23:59:59)  swój  udział  w
Losowaniu na stronie www.onninen.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy podając firmę
Uczestnika, numer NIP, adres email i numer telefonu;

3.8.3. rejestracja dokonana w danym dniu miesiąca oznacza, że dokonane zakupy będą zaliczały
się  do wszystkich Losowań od pierwszego dnia  miesiąca  w którym Uczestnik dokonał
zgłoszenia, za wyjątkiem czerwca 2020 r. w którym zakupy będą zaliczane od 22 czerwca
2020 r.
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3.9. Jeżeli po odsłonięciu ścieralnej farby ze Zdrapki pojawi się napis:
3.9.1. „zestaw mały” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.

4.1.1. Regulaminu.
3.9.2. „wkrętak” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.2.

Regulaminu.
3.9.3. „narzędzia” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.

4.1.3. Regulaminu.
3.9.4. „miarka” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.4.

Regulaminu.
3.9.5. „nóż” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.5.

Regulaminu.
3.9.6. „kubek” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.6.

Regulaminu.
3.9.7. „torba” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.7.

Regulaminu.
3.9.8. „wiertarka” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.

4.1.8. Regulaminu.
3.9.9. „zestaw Topex” - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.

4.1.9. Regulaminu.

Odbiór nagrody odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

3.10. Jeżeli do Uczestnika który dokonał zakupów w OnnShop zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu
zostanie wysłany email z treścią:

3.10.1. "Empik" - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.10.
Regulaminu.

3.10.2. "Euro AGD" - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.
4.1.11. Regulaminu.

3.10.3. "Żabka" - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.12.
Regulaminu.

3.10.4. "Onninen 500" - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.
4.1.13. Regulaminu.

3.10.5. "Onninen 100" - oznacza to, że Uczestnik wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt.
4.1.14. Regulaminu.

Email  wysyłany jest  następnego dnia roboczego po dniu w którym Uczestnik  dokonał
zgłoszenia  do  Loterii.  Odbiór  nagrody  odbywa się  na  zasadach  określonych w pkt.  5
Regulaminu.

3.11. Każde dokonane przez Uczestnika zakupy uprawniające do otrzymania 10 Zdrapek albo za
łączną kwotę 4.000 zł netto w OnnShop stanowią jedno zgłoszenie, które bierze udział w
losowaniu nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.21. Regulaminu i staje się losem Loterii
(zwanym  dalej:  "Losem  Finałowym").  Każda  rejestracja  zgodnie  z  pkt  3.8.2.
Regulaminu stanowi zgłoszenie które bierze udział w losowaniu nagród, o których mowa
w pkt. 4.1.13. oraz 4.1.15. – 4.1.20. Regulaminu i staje się losem Loterii (zwanym dalej:



"Losem").

3.12. Losowanie Losów uzyskanych zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu odbywa się w dniu 6 sierpnia
2020 r., 7 września 2020 r., 6 października 2020 r. i 6 listopada 2020 r., a losowanie
Losów Finałowych odbywa się w dniu 7 grudnia 2020 r. w siedzibie Organizatora (zwane
dalej: "Losowaniem").

3.12.1. Podczas Losowania  Losów uzyskanych zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu  w dniu 6 sierpnia
2020 r. każdy z pierwszych 3 wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa
w pkt.  4.1.19.  Regulaminu,  każdy  z  kolejnych  3  wylosowanych  Uczestników  otrzyma
nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.13. Regulaminu, każdy z kolejnych 3 wylosowanych
Uczestników  otrzyma  nagrodę  o  której  mowa  w  pkt.  4.1.16.  Regulaminu,  każdy  z
kolejnych 3 wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.17.
Regulaminu;

3.12.2.Podczas Losowania Losów uzyskanych zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu w dniu 7 września
2020 r. każdy z pierwszych 3 wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa
w pkt.  4.1.15.  Regulaminu,  każdy  z  kolejnych  6  wylosowanych  Uczestników  otrzyma
nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.13. Regulaminu, każdy z kolejnych 3 wylosowanych
Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.16. Regulaminu;

3.12.3.Podczas  Losowania  Losów  uzyskanych  zgodnie  z  pkt  3.8.  Regulaminu  w  dniu  6
października 2020 r. każdy z pierwszych 3 wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o
której mowa w pkt. 4.1.17. Regulaminu, każdy z kolejnych 6 wylosowanych Uczestników
otrzyma  nagrodę  o  której  mowa  w  pkt.  4.1.13.  Regulaminu,  każdy  z  kolejnych  3
wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.18. Regulaminu;

3.12.4.Podczas Losowania Losów uzyskanych zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu w dniu 6 listopada
2020 r. każdy z pierwszych 3 wylosowanych Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa
w pkt.  4.1.17.  Regulaminu,  każdy  z  kolejnych  3  wylosowanych  Uczestników  otrzyma
nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.13 Regulaminu, każdy z kolejnych 3 wylosowanych
Uczestników otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.18. Regulaminu;

3.12.5.Podczas Losowania  Losów uzyskanych zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu  w dniu 7 grudnia
2020 r. Uczestnik którego Los został wylosowany otrzyma nagrodę o której mowa w pkt.
4.1.20. Regulaminu, natomiast Uczestnik z kanału sprzedaży express oraz z kanału e-
commerce (Onnshop), którego Los Finałowy został wylosowanych w trakcie Losowania
otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 4.1.21. Regulaminu, po spełnieniu pozostałych
warunków Regulaminu.

Na  potrzeby  Losowań  nagród  w  kanale  inwestycyjnym  każdy z  Uczestników  został
przypisany do jednego z trzech regionów w zależności od miejsca swojej siedziby. Region
północno-zachodni  obejmuje  następujące  województwa:  pomorskie,  wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie,  lubuskie,  kujawsko-pomorskie  i  łódzkie.  Region  południowy
obejmuje następujące województwa: małopolskie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. Region
centralno-wschodni  obejmuje  następujące  województwa:  mazowieckie,  lubelskie,
podlaskie,  warmińsko-mazurskie,  świętokrzyskie  i  podkarpackie.  W trakcie  Losowań,  o
których mowa w pkt 3.12.1. - 3.12.4. w przypadku gdy wylosowany Uczestnik pochodzi z
tego samego regionu co Uczestnik który wylosował już jeden rodzaj nagrody, losowanie
jest kontynuowane, aż do momentu w którym nagrodę wylosuje Uczestnik pochodzący z
regionu z którego nie został wylosowany zwycięzca takiego rodzaju nagrody.



3.13. Do każdego Losu biorącego udział w danym Losowaniu przyporządkowana jest unikalna
liczba naturalna, odpowiadająca kolejności rejestracji.

3.14. W trakcie Losowania jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru
nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest
zwycięski Los i Uczestnik do którego należy Los.

3.15. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0
do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada ilości cyfr z których składa się najwyższa
możliwa  do  wylosowania  liczba  w  danym losowaniu.  Następnie  z  każdego  pojemnika
losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna
składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.

3.16. Uczestnik,  którego Los  lub  Los  Finałowy jest  wylosowany  podczas  danego Losowania
zostaje  zwycięzcą  nagrody,  o  której  mowa odpowiednio  w pkt.  4.1.13  oraz  4.1.15.  -
4.1.21.  Regulaminu,  pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne
inicjowane  przez  Organizatora  w  dniu  przeprowadzenia  Losowania  (w  godzinach
pomiędzy:  11:00-16:00)  oraz  spełni  pozostałe  wymogi  przewidziane  w  Regulaminie.
Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w
trakcie rejestracji. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby kontaktu telefonicznego
z Uczestnikiem następujące bezpośrednio po sobie, trwające 5 sygnałów telefonicznych
lub  do  odrzucenia  lub  rozłączenia  połączenia  lub  do  momentu  włączenia  się  poczty
głosowej.  Połączenia  telefoniczne  będą  wywoływane  z  niezastrzeżonego  numeru
telefonicznego. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik
jest proszony o:

a) potwierdzenie swoich danych;
b) potwierdzenie prawa reprezentowania Uczestnika;
c) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2. Regulaminu;

3.17. W przypadku:
a) niemożliwości  uzyskania  połączenia  (np.  ze  względu  na  przebywanie  poza  zasięgiem,

podanie  przez  Uczestnika  niewłaściwego numeru telefonu)  lub niepodjęcia  rozmowy z
Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału
prowadzenia  rozmowy)  czy  przeprowadzenia  rozmowy  (ze  względu  na  przerwanie
połączenia  czy  zakłócenia  w  połączeniu  uniemożliwiające  przeprowadzenie  rozmowy),
którego zgłoszenie zostało wylosowane w danym Losowaniu, lub

b) braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej spełniania warunków, o których mowa w
pkt. 3.16, w tym nie złożenia oświadczeń w tym punkcie przewidzianych, lub

c) gdy nabyty Towar przez Uczestnika został zwrócony lub w przypadku gdy zwycięzca nie
dokonał zapłaty za zakupiony Towar z uwzględnieniem terminów płatności wskazanych na
fakturach VAT.

Uczestnik traci prawo do nagrody.

3.18. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w pkt. 3.17. Losowanie



jest  kontynuowane (tj.  losowani  są  kolejni  Uczestnicy)  do czasu uzyskania  połączenia
telefonicznego ze zwycięzcą Losowania  (tj.  do  czasu złożenia przez  niego stosownych
oświadczeń i  zgód, o których mowa w pkt.  3.16.),  nie później  jednak niż  do godziny
16:00.  W przypadku gdy do godziny 16:00 w dniu Losowania  Organizator  nie uzyska
połączenia telefonicznego ze zwycięzcą (tj.  nie uda się wyłonić  zwycięzcy Losowania),
nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

3.19. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii  jedynie jedną nagrodę, o której mowa w pkt.
4.1.13. lub 4.1.15. - 4.1.19. Regulaminu.

4. Nagrody.

4.1. Nagrodami w Loterii jest:
4.1.1. 1.000 nagród w postaci zestaw wkrętaków o wartości 15,35 zł każdy;
4.1.2. 1.000 nagród w postaci wkrętaka CFF822 o wartości 7,40 zł każdy;
4.1.3. 1.000 nagród w postaci zestawu narządzi o wartości 19,66 zł każdy;
4.1.4. 1.000 nagród w postaci miarek FXA 8m o wartości 9,31 zł każda;
4.1.5. 1.000 nagród w postaci noża o wartości 11,80 zł każdy;
4.1.6. 2.000 nagród w postaci kubka o wartości 14,76 zł każdy;
4.1.7. 200 nagród w postaci torby narzędziowej o wartości 31,98 zł każdy;
4.1.8. 81 nagród w postaci wiertarki De Walt o wartości 263,59 zł każda;
4.1.9. 81 nagród w postaci zestawu narzędzi Topex o wartości 193,11 zł każdy;
4.1.10. 300 nagród w postaci voucherów Empik o wartości 50,00 zł każdy;
4.1.11. 100 nagród w postaci voucherów Euro AGD o wartości 200,00 zł każdy;
4.1.12. 1.500 nagród w postaci voucherów Żabka o wartości 20,00 zł każdy;
4.1.13. 38 nagród w postaci voucherów Onninen o wartości 500,00 zł każdy;
4.1.14. 100 nagród w postaci voucherów Onninen o wartości 100,00 zł każdy;
4.1.15. 3 nagrody w postaci zestawu narzędzi DeWalt o wartości 4.305,56 zł każdy;
4.1.16. 6 nagród w postaci wiertarki DeWalt o wartości 1.732,86 zł każdy;
4.1.17. 9 nagród w postaci laptopu  Lenovo ThinkPad 14" Core i3 2,4GHz o wartości 2.558,30 zł

każdy;
4.1.18. 6 nagród w postaci soundbar Samsung o wartości 2.049,00 zł każdy;
4.1.19. 3 nagrody w postaci telewizora Samsung 65 cali o wartości 3.699,00 zł każdy;
4.1.20. samochód VW Caddy Furgon 1,0 TSI 102KM o wartości 70.306,80  zł każdy;
4.1.21. samochód VW Caddy Furgon 2,0 TDI 75KM o wartości 69.381,84 zł każdy.

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 439.846,88 złotych brutto.

5. Odbiór nagrody.

5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. – 4.1.9. Regulaminu informowani są o
wygranej po odsłonięciu Zdrapki, a nagroda wydawana jest w Onninen Express w którym
zwycięzca otrzymał zwycięską Zdrapkę w dniu dokonania zakupów. Przed odbiorem nagrody
zwycięzca zobowiązany jest zwrócić zwycięską Zdrapkę i podpisać protokół wydania nagrody.

5.2. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.10. – 4.1.12., 4.1.13, 4.1.14. Regulaminu



informowani są o wygranej  następnego dnia roboczego po dokonaniu zakupów poprzez
informację wysłaną w formie elektronicznej na adres email Uczestnika. Zwycięzcy nagrody, o
której mowa w pkt 4.1.13. Regulaminu wylosowani w Losowaniu o wygranej informowani są
zgodnie z pkt 5.3. Regulaminu.

5.3. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.15. – 4.1.21. Regulaminu informowani są o
wygranej w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 3.16. Regulaminu.

5.4. Odbiór nagród, o których mowa w pkt 4.1.15. – 4.1.21. Regulaminu następuje w Onninen
Express wskazanym przez Uczestnika w trakcie rozmowy telefonicznej i nie wcześniej niż po
uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Onninen Sp. z o.o. z uwzględnieniem
terminów płatności wskazanych na fakturach VAT. 

5.5. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.15. – 4.1.21. Regulaminu zostaną wydane zwycięzcom
do dnia 15 stycznia 2021r.

5.6. Nagrody w Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przedsiębiorców będących osobami
prawnymi oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

5.7. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie
przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

6. Komisja.

6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i
wydał regulamin jej działania.

6.2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
gier hazardowych i Regulaminu.

6.3. Komisja  nadzoruje  wykonanie  przez  Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 1 lutego 2021r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 5  lutego 2021r.  nie  są  rozpatrywane
pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej  reklamację.  Za  datę  wniesienia  reklamacji  uważa  się  datę  stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



7.2. Reklamacja  musi  zawierać  dokładne  dane  Uczestnika  zgłaszającego  reklamację  (imię  i
nazwisko  Uczestnika,  dokładny  adres  zamieszkania  wraz  z  kodem  pocztowym
reklamującego)  datę  i  miejsce  zdarzenia  którego  dotyczy  reklamacja,  rodzaj  gry  oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.  W
przypadku  złożenia  reklamacji  za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  wnoszący
reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
ONNINEN sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
lub na adres email: katarzyna.polomska@onninen.com
z dopiskiem: reklamacja loterii – "Onninen"

7.4. Reklamacje  są  rozpatrywane przez  Komisję  zgodnie  z  Regulaminem pracy  wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5. Osoba  wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego  w  przypadku  reklamacji  wniesionej  pisemnie  lub  korespondencji  email  w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 19 lutego
2021r.

7.6. Roszczenia  związane  z  udziałem  w  loterii  promocyjnej  przedawniają  się  z  upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod
adresem:  https://onninen.pl/szczesliwa25 oraz  www.onninen.pl,  a  także  w  siedzibie
Organizatora  w  Warszawie  przy  ul.  Emaliowej  28  .  Na pisemny  wniosek  Uczestnika
Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2. Uczestnik  przed  przystąpieniem do  Loterii  powinien  zapoznać  się  z  treścią  Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie
oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonninen.pl%2Fszczesliwa25&data=02%7C01%7C%7Cc7a474f6eee44aa01fd708d80b919b13%7Cae6e7baae1bf4ef092a14eb28ec805c0%7C0%7C0%7C637272067289460175&sdata=ar04FjD7vj7y7TThW%2BvQQoPbdY%2FsmUh2bETpBgC6ZSM%3D&reserved=0


zachowaniem  procedury  i  terminu  wynikających  z  treści  art.  20  ustawy  o  grach
hazardowych.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z Loterii
są  rozpatrywane  przez  właściwy  sąd  według  przepisów  obowiązujących  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.


