
ANEKS NR 1 
DO REGULAMINU PROMOCJI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ZAMÓWIENIOWEJ UFS  

Dostępnej na stronie www.unileverfoodsolutions.pl 

pt. „PROMOCJA PURE LEAF”  
(dalej: Regulamin) 

 

Wydany w dniu 01.04.2019 przez Organizatora Promocji „PROMOCJA PURE LEAF” dotyczącego 
nagród przyznawanych w związku z promocją produktów Pure Leaf pod marką „Unilever Food 
Solutions” (dalej: „Promocja”) – Smart Loyalty Platform sp. z o. o, sp. k., z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Budzyńskiej 20, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000384524, NIP 781-18-65-223, REGON 301729633 (dalej: Organizator). 

 
 

 
§ 1 

W pkt. 1.4. Regulaminu Promocji zmianie ulega okres trwania Promocji. Nowy Okres Promocji 
zostaje przedłużony do 30 czerwca 2019, jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasu nagród w 
Promocji. Czynności związane z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 
dnia 10 sierpnia 2019r. 

 
§ 2 

W pkt. 3.2 Regulaminu Promocji zmianie ulegają zasady otrzymania nagrody. Nowe zasady to: 
 
Nagrodę w Promocji otrzyma Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona jednorazowego (tzn. 
stwierdzonego jedną fakturą VAT z tytułu dokonanej sprzedaży) zakupu Produktów Promocyjnych za 

łączną kwotę minimum 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) netto. W przypadku, gdy 
Uczestnik dokona jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych za łączną kwotę stanowiącą 
pełną wielokrotność kwoty 2000,00 zł netto, wówczas Uczestnik taki uprawniony jest do otrzymania 
odpowiednio większej liczby Nagród, z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu. Dla przykładu: jeśli 
Uczestnik w związku z udziałem w Promocji dokona jednorazowego zakupu Produktów 
Promocyjnych za łączną kwotę 4550,00 zł, wówczas Uczestnik ma prawo do otrzymania dwóch 
Nagród. 

 

§ 3         
1. Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Programu pozostają bez zmian. 

2. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym Aneksie, należy 
przydawać znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Promocji.  

 

Niniejszy Aneks do Regulaminu Promocji wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 


