
 
 

REGULAMIN AKCJI ŚWIĄTECZNEJ  
„Dear Sante Claus” 

 
 
 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji Świątecznej „Dear Sante Claus – 
10% NA ASORTYMENT” (dalej: „Akcja”) oraz zasady jej przebiegu (dalej: 
„Regulamin”). 

2. Organizatorem Akcji jest SANTE A. Kowalski Sp.j. z siedzibą w Warszawie (03-301) 
przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050433, NIP: 5241006610, REGON 
010827252 (dalej Organizator). 

3. Akcja polega na tym, iż w okresie jej obowiązywania, osoba dokonująca zakupów 
towarów przez sklep Organizatora https://sklep.sante.pl (dalej „Uczestnik”) ma 
prawo do otrzymania upustu na zakupy towarów w sklepie internetowym 
Organizatora https://sklep.sante.pl (dalej Sklep Internetowy) na warunkach i po 
spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, a ponadto 
Organizator zobowiązuje się przekazać produkty na rzecz fundacji charytatywnej na 
warunkach i o wartości określonej w Regulaminie. 

 
§3 

CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI 

1. Akcja trwa od dnia 9 grudnia 2021 r. od godziny 00:01 do dnia 22 grudnia 2021 r. do 
godziny 23:59.  

2. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyłącznie w Sklepie Internetowym tj w sklepie internetowym Organizatora 
https://sklep.sante.pl . 

 
§4 

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI 
 
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 
2. Udział w Akcji jest dobrowolny. 
3. Akcja dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych w sklepie internetowym 

Organizatora https://sklep.sante.pl. 
4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zakup produktów w Sklepie Internatowym 

(tj. umieszczenie produktów z asortymentu dostępnego w Sklepie Internetowym o 
wartości minimum 35 zł w koszyku, a następnie kliknięcie zakupu i opłacenie 
transakcji) oraz przypisanie tej transakcji kodu WSPIERAM. Takie kupno produktów 
jest nazwane dalej „Zakupem Premiowym” 
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§5 
UPUST 

1. Uczestnik, który dokonał zakupu produktów w Sklepie Internatowym w ramach 
Zakupu Premiowego w okresie obowiązywania Akcji otrzyma 10% upustu od 
zakupionych produktów, które nie są objęte inną promocją lub upustem w Sklepie 
Organizatora. 

2. Celem rozwiania wątpliwości upust zostanie naliczony po dodaniu produktów do 
koszyka i wpisaniu kodu WSPIERAM w Sklepie Internetowym. 
 

§6 
DAROWIZNA NA RZECZ BANKU ŻYWNOŚCI 

 
1. Oprócz Upustu określonego w §5 Regulaminu,  Organizator zobowiązuje się przekazać 

w formie darowizny produkty spożywcze, których producentem jest Organizator o 
wartości 25% przychodów brutto osiągniętych w ramach Zakupów Premiowych w 
okresie obowiązywania Akcji  na rzecz: 
 
Bank Żywności SOS w Warszawie przy ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Warszawa, 
wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029435, NIP: 5241067296. 
  

2. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że podstawą obliczenia wartości 
darowizny będzie przychód policzony od całości zrealizowanych Zakupów 
Premiowych niezależnie, czy będą one podlegały upustowi określonemu w §5, czy też 
innym upustom lub rabatom. 

 
§7 

POZOSTAŁE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uzasadnionych przyczyn 

- pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników, poprzez 
umieszczenie pisemnej informacji w Sklepie Internetowym. Zmiany regulaminu 
wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich podania do wiadomości w sposób 
określony w zdaniu poprzedzającym. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne regulaminy umieszczone na Stronie Internetowej w tym 
w szczególności regulamin sklepu internetowego.  

3. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie 
obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia 
przepisów bezwzględnie obowiązujących. 

 


