
 
 
 

 
 
 

Regulamin Promocji Czerwcówka „Kup 3 produkty produkcji Zakwasownia w 
szklanym opakowaniu, a 4-ty (najtańszy) kupisz w specjalnej cenie 1,00 zł” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady działania promocji „Czerwcówka 3+1” dla klientów sklepów 
własnych, bazarów i franczyz Zakwasownia. 

2. Organizatorem Promocji „Czerwcówka 3+1” jest Zakwasownia Spółka Jawna, p. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Wenus 73B, 80-229.  

3.  Promocja „Czerwcówka 3+1” obejmuje klientów sklepów własnych, franczyz i bazarów 
Zakwasownia  należących do Organizatora, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wykaz sklepów Organizatora znajduje się na stronie www.zakwasownia.pl pod 
adresem https://sklep.zakwasownia.pl/nasze-sklepy/, z wyłączeniem sklepów ORGANIC 
MARKET. 

 

II. CEL PROMOCJI 

Promocja Czerwcówka 3+1 ma na celu wsparcie oraz zwiększenie sprzedaży i poszerzenie grona 
klientów sklepów stacjonarnych.  

 

IV. ZASADY PROMOCJI CZERWCÓWKA 3+1 

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Promocji Czerwcówka 3+1, należy dokonać zakupów 

na dowolną kwotę, kupując produkty Zakwasowni w szklanych opakowaniach.   

2. W akcji Promocja Czerwcówka 3+1 biorą udział sklepy własne, bazary oraz franczyzy 

Zakwasowni w całej Polsce. 

3. Promocja Czerwcówka 3+1 trwa od dnia 15.06.2022 (środa) do 19.06.2022 (niedziela). 

https://sklep.zakwasownia.pl/nasze-sklepy/


4. Aby skorzystać z Promocji Czerwcówka 3+1 Klient musi zakupić 3 produkty produkcji 

Zakwasownia w szklanym opakowaniu, a 4-ty (najtańszy) kupi w cenie promocyjnej za 

1,00 zł netto. 

5. Promocja Czerwcówka 3+1 dotyczy tylko produktów wyprodukowanych przez 

Zakwasownię. 

6. Promocja Czerwcówka 3+1 nie dotyczy tzw. marek obcych, w tym słodko. 

7. Nie ma limitu jeśli chodzi o ilość produktów zakupionych w Promocji Czerwcówka 3+1 na 

1 paragonie.  

8. Klient będzie mógł skorzystać z Promocji Czerwcówka 3+1 wielokrotnie-  za każdym 

razem, kiedy będzie dokonywał zakupów w sklepie lub na bazarze Zakwasowni w czasie, 

którego dotyczy promocja.  

9. Promocja Czerwcówka 3+1 nie łączy się z innymi promocjami tj. chwytak zakwas, 

chwytak kombucha oraz nie łączy się z dodatkowym rabatem wynikającym z karty 

lojalnościowej. 

 

V. REKLAMACJE 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją Czerwcówka 3+1 Uczestnik 
powinien informować Organizatora. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich 
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. 
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: 
marketing@zakwasownia.pl 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji Czerwcówka 3+1, 
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. 



3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 


