
REGULAMIN KONKURSU „HELLA Big 1” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „HELLA Big 1” (dalej: „Konkurs”) jest Hella Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy al. Wyścigowej 6 , NIP: 521-008-73-81, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki HELLA. 

6. Konkurs trwa od dnia 23 do 24 czerwca 2018r. 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

b) nie jest pracownikiem HELLA Polska sp. z o.o. 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika HELLA Polska sp. z o.o. 

 

§ 3 NAGRODY 

1. 1.W Konkursie przyznanych zostanie 100 powerbanków z logiem HELLA, zwanych dalej 

„Nagrodą”. 

2. Wydane zostaną proporcjonalnie do dni trwania konkursu czyli: pierwsze 50 osób otrzyma po 1 

sztuce z 50 sztuk dostępnych w dniu 23.06.2018 i pierwsze 50 osób otrzyma po 1 sztuce z 50 sztuk 

dostępnych w dniu 24.06.2018r. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie: „Ile 

przedmiotów znajduje się w BIG 1?”. Za prawidłową odpowiedź uznaje się podanie +/-10% zakresu 

właściwej wartości. 

4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 



6. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna próba odgadnięcia ilości produktów w BIG1. 

7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie tona 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Treść powyższego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej: 

https://www.hella.com/techworld/pl/Uslugi/Kampanie-i-promocje-5406/ 
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