
Pora na parę
Kup wybrany piekarnik, płytę grzewczą min. czteropolową 
oraz zmywarkę do zabudowy marki Amica

amica.pl

i odbierz nawet

w prezencie
Promocja „Pora na parę” dotyczy wybranych modeli produktów Amica i trwa od 01.03.2023 r. do wyczerpania Puli Nagród, 
których łączna wartość wynosi 1 400 000 zł, jednak nie dłużej niż do 31.05.2023 r. Szczegóły i Regulamin Promocji dostępne 
na moja.amica.pl/poranapare oraz w ulotce informacyjnej.

800 zł



*Cena detaliczna na fakturze VAT/paragonie fiskalnym, którą rzeczywiście zapłacił kupujący – po uwzględnieniu ewentualnych rabatów udzielanych przez Punkt Sprzedaży.

JAK OTRZYMAĆ NAGRODĘ:

1.  Kup zestaw produktów marki AMICA. Lista produktów objętych Promocją dostępna jest w Regulaminie Promocji
 oraz na stronie internetowej moja.amica.pl/poranapare

500 zł
zwrotu

800 zł
zwrotu

2. Zarejestruj zakup na stronie internetowej. Więcej informacji na moja.amica.pl/poranapare
3. Na adres podany podczas rejestracji otrzymasz w prezencie kartę przedpłaconą Sodexo o wartości 500 zł lub 800 zł.

Szczegóły oraz Regulamin Promocji dostępne na:  
moja.amica.pl/poranapare

INFOLINIA 781 655 665
Czynna pon-pt w godzinach 8.00-18.00
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

amica.pl
facebook.com/amicaAGD
pinterest.com/amicaAGD
instagram.com/amicaAGD
youtube.com/amicaAGD

SKRÓCONY REGULAMIN PROMOCJI „Pora na parę"

1. Promocja polega na nagradzaniu Uczestników kupujących Zestaw Promocyjny 
w okresie od 01.03.2023 r., godz. 00:01 do wyczerpania Puli Nagród, jednak nie 
dłużej niż do 31.05.2023 r., godz. 23:59 (Termin Zakupu Zestawu Promocyjnego), 
we wszystkich sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzących sprzedaż Produktów Promocyjnych, w tym również sklepach 
internetowych. Zgłoszenia Rejestracyjnego Zestawu Promocyjnego należy dokonać 
w terminie od 01.03.2023 r., godz. 00:01 do zakończenia Promocji spowodowanej 
wyczerpaniem Puli Nagród, a w przypadku, gdy nie dojdzie do zakończenia Promocji 
spowodowanego wyczerpaniem Puli Nagród, nie później niż do 14.06.2023 r., 
godz. 23:59.

2. Warunki uprawniające do udziału w Promocji i odebrania Nagrody określonej 
w pkt 4. Regulaminu Promocji „Pora na parę” (pełnej wersji), są następujące 
i muszą zostać spełnione łącznie:

2.1. dokonanie przez Uczestnika zakupu Zestawu Promocyjnego;

2.2. dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Promocji poprzez Stronę 
Internetową (moja.amica.pl/poranapare) w jeden z niżej wskazanych sposobów:

A. bez rejestracji konta w portalu Moja Amica — poprzez wypełnienie przez 
Uczestnika prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego oraz 
załączenie do niego czytelnego skanu/zdjęcia Dowodu/Dowodów Zakupu Zestawu 
Promocyjnego (zawierającego opis modeli Produktów Promocyjnych, tworzących 
Zestaw Promocyjny) oraz załączenie skanów/zdjęć kart gwarancyjnych Produktów 
Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (stron zawierających model i numer 
seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny) lub zdjęć 
tabliczek znamionowych Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny, 
obejmujących model i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw 
Promocyjny (w przypadku braku w/w informacji na kartach gwarancyjnych),

albo    

B. z zarejestrowanym kontem w portalu Moja Amica — poprzez wypełnienie przez 
Uczestnika prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego oraz 
załączenie do niego czytelnego skanu/zdjęcia Dowodu/Dowodów Zakupu Zestawu 
Promocyjnego (zawierającego opis modeli Produktów Promocyjnych, tworzących 
Zestaw Promocyjny) oraz załączenie skanów/zdjęć kart gwarancyjnych Produktów 
Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (stron zawierających model i numer 
seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny) lub zdjęć 
tabliczek znamionowych Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny, 
obejmujących model i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw 
Promocyjny (w przypadku braku w/w informacji na kartach gwarancyjnych);

2.3. zachowanie do okazania oryginału/ów Dowodu/ów Zakupu Zestawu 
Promocyjnego (paragon fiskalny/faktura VAT) potwierdzającego spełnienie 

powyżej określonych warunków oraz oryginałów kart gwarancyjnych Produktów 
Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (stron zawierających model 
i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny);

2.4. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;

2.5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na 
potrzeby prowadzenia Promocji, w tym wydania nagród.

3. Pula Nagród w Promocji wynosi 1 400 000,00 zł. Nagrody przyznawane będą 
według kolejności złożenia Zgłoszeń Rejestracyjnych, aż do wyczerpania Puli Nagród, 
jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r., godz. 23:59.

4. Nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi w postaci karty przedpłaconej 
Sodexo, zasilonej kwotą Nagrody. Karta zostanie przesłana na adres podany 
w formularzu zgłoszeniowym. Regulamin korzystania z karty przedpłaconej Sodexo 
znajduje się na stronie internetowej Sodexo.

5. Nagrody przyznawane będą na bieżąco w miarę napływania Zgłoszeń 
Rejestracyjnych w terminie do 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia 
Rejestracyjnego.

6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Promocji nie mogą wziąć 
udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (na Dowodzie Zakupu nie może znajdować się NIP nabywcy).

7. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w terminie 60 dni od dnia 
zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji, jednakże maksymalnie 60 dni 
od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, 
listem poleconym na adres Organizatora lub w formie wiadomości e-mail przesłanej 
na adres: kontakt@moja.amica.pl

8. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny.

9. Promocja „Pora na parę” nie łączy się z innymi promocjami na produkty marki 
AMICA, organizowanymi przez Amica lub podmioty działające na jej zlecenie. Produkt 
Promocyjny o danym numerze seryjnym może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji 
promocyjnej dotyczącej produktów marki AMICA.

10. Pełna treść Regulaminu Promocji dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na 
Stronie Internetowej: moja.amica.pl/poranapare, a także na stronach internetowych 
dystrybutorów produktów promocyjnych, którzy zadeklarowali udział w Promocji 
(tj. na stronach internetowych sklepów internetowych).

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są wyłącznie 
w Regulaminie Promocji „Pora na parę” (pełnej wersji) oraz we właściwych przepisach 
obowiązującego prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

PIEKARNIK DO ZABUDOWY 
W PRZEDZIALE 1699-2199,99 ZŁ*

PŁYTA GRZEWCZA
MIN. CZTEROPOLOWA

ZMYWARKA
DO ZABUDOWY

PIEKARNIK DO ZABUDOWY 
ZA MINIMUM 2200 ZŁ*

PŁYTA GRZEWCZA
MIN. CZTEROPOLOWA

ZMYWARKA
DO ZABUDOWY


