
REGULAMIN: PROMOCJA „RĘCZNIK PLAŻOWY W PREZENCIE” 
 
PROMOCJA: Wydaj co najmniej 230 złotych na produkty Fresh' n Rebel, a otrzymasz bezpłatny 
ręcznik plażowy Fresh 'n Rebel o wartości 159 złotych. Promocja obowiązuje od 16-05-2022 r. do 17-
07-2022 r. (data na paragonie lub fakturze zakupu), bądź do wyczerpania zapasów.  
 
Każdy, kto zgłosi chęć udziału w promocji, wyrażając zgodę na postanowienia Regulaminu, będzie 
dalej nazywany „uczestnikiem” lub łącznie „uczestnikami”. 
 
Uczestnicy mogą wziąć udział w promocji, kupując produkty Fresh 'n Rebel o łącznej wartości co 
najmniej 230 zł w jednym ze sklepów (internetowych) we wszystkich uczestniczących krajach 
(Holandia, Niemcy, Polska, Włochy, Belgia, Francja, Hiszpania i Portugalia) lub bezpośrednio ze 
strony internetowej www.freshnrebel.com.  
 
JAK TO DZIAŁA:  

1. Uczestnicy mają prawo do odebrania bezpłatnego ręcznika plażowego Fresh 'n Rebel, jeśli 
wydadzą co najmniej 230 zł na produkty Fresh' n Rebel w sklepie stacjonarnym lub 
internetowym. 

a. Kupując w sklepie stacjonarnym, uczestnicy mogą odebrać Ręcznik plażowy, 
wypełniając formularz na stronie www.freshnrebel.com/pl/beachtowel, w  którym 
należy podać imię i nazwisko oraz dane adresowe, na które ma zostać wysłany 
ręcznik. Ponadto uczestnicy muszą przesłać kopię dowodu wpłaty (paragonu lub 
faktury) w celu potwierdzenia zakupu produktów Fresh 'n Rebel o wartości co 
najmniej 230 zł. 

b. Przy zamawianiu ze sklepu internetowego partnera handlowego uczestnicy muszą 
wykonać te same czynności, które opisano w punkcie 1a. 

c. Przy zamawianiu produktów ze sklepu internetowego na stronie 
www.freshnrebel.com uczestnicy muszą samodzielnie dodać ręcznik plażowy do 
swojego zamówienia. Jeżeli łączna wartość produktów w koszyku będzie wynosić co 
najmniej 230 zł, ręcznik plażowy będzie bezpłatny. 

2. Bezpłatny ręcznik plażowy zostanie wysłany do uczestnika przez Fresh 'n Rebel oddzielnie w 
przypadku dokonania zakupu u partnera handlowego. W przypadku zakupu na 
www.freshnrebel.com, ręcznik plażowy zostanie wysłany wraz z zamówieniem, ale tylko jeśli 
uczestnik ręcznie doda ręcznik do koszyka przed złożeniem zamówienia. 

a. Jeśli uczestnik złoży zamówienie na www.freshnrebel.com i nie doda ręcznika 
plażowego do zamówienia ręcznie, może aplikować o jego wydanie później, 
wypełniając formularz na stronie www.freshnrebel.com/pl/beachtowel , jak opisano 
w punkcie 1a. 
 

Sklepy postępują zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi COVID-19. 
 
UDZIAŁ: Uczestnikom przysługuje 1 bezpłatny ręcznik plażowy na każde złożone zamówienie, przy 
czym nie można go wymienić na gotówkę, resztę ani produkty o podobnej wartości. Łączenie 
zakupów lub paragonów w taki sposób, aby ich łączna wartość przekroczyła 230 zł, nie jest 
dozwolone. Potwierdzenie przelewu nie jest uznawane za potwierdzenie zakupu na potrzeby tego 
Regulaminu. 
 
W przypadku zakupu za pośrednictwem  partnera handlowego (zarówno w sklepie internetowym, 
jak i stacjonarnym), o wydanie bezpłatnego ręcznika plażowego można aplikować do 31-07-2022 r 
(23:59). 
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Oferta nie łączy się z innymi promocjami i jest ważna tylko do wyczerpania zapasów, od 16-05-2022 
r. (00:01) do 17-07-2022 r. (23:59) decyduje data na paragonie lub fakturze zakupu 
 
Następujące strony są wykluczone z udziału: (i) pracownicy Fresh 'n Rebel lub spółek 
stowarzyszonych Fresh' n Rebel; (ii) osoby zaangażowane w organizację promocji; oraz (iii) 
bezpośredni członkowie rodzin osób wymienionych w (i) lub (ii). 
 
ORGANIZATOR: Ta promocja jest organizowana przez Sitecom Europe BV, z siedzibą pod adresem 
Blaak 6, 3011TA w Rotterdamie, Holandia i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 
24313551 (zwana dalej „organizatorem” lub „Fresh ‘n Rebel ”). 
 
DOSTAWA: Organizator wyśle Ręcznik plażowy w sierpniu, po zakończeniu promocji, do wszystkich 
uczestników, którzy dokonają zgłoszenia poprzez formularz na stronie 
www.freshnrebel.com/pl/beachtowel. W przypadku zakupu na www.freshnrebel.com, ręcznik 
plażowy zostanie wysłany bezpośrednio z zamówieniem, jeśli zostanie ręcznie dodany do koszyka 
przez uczestnika. 
 
PRYWATNOŚĆ: Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Fresh 'n 
Rebel jego danych osobowych w ramach promocji. Fresh 'n Rebel wykorzystuje dane osobowe w 
sposób opisany w Polityce prywatności. 
 
ZMIANY: Fresh 'n Rebel zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie lub 
jednostronnej zmiany opublikowanych zasad, opublikowanego Regulaminu lub czasu trwania 
promocji bez uzasadnienia. We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie 
Fresh 'n Rebel będzie działać w sposób uznany przez Organizatora za uzasadniony i właściwy. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Fresh 'n Rebel nie może, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub winy 
umyślnej, zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które uczestnik może 
ponieść w wyniku lub wynikające z udziału w promocji lub korzystania z Promocji, w tym także, ale 
bez ograniczeń do szkód wynikających z niemożności wzięcia udziału lub wykluczenia z Promocji z 
jakiegokolwiek powodu lub kwalifikowalności, wady lub niezgodności Promocji. 
 
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: Biorący udział w promocji, uczestnik wyraźnie akceptuje niniejszy 
Regulamin. Promocja podlega przepisom prawa holenderskiego, bez uszczerbku dla bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa właściwego miejsca zamieszkania konsumenta. 
 
KONTAKT : W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących promocji prosimy o kontakt: 
helpme@freshnrebel.com 
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