
 
 

 

 
Regulamin Konkursu 

„Wygraj miesiąc bezpłatnej wysyłki z DHL Parcel” 
 

1. Organizatorem konkursu jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Osmańskiej 2 (zwany dalej DHL Parcel). 

2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy w lutym 2017 rozpoczną 

współpracę z DHL Parcel w ramach „Oferty handlowej DHL Parcel dla Home.pl” (zwani dalej 

Uczestnikami). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawicie DHL Parcel. W przypadku, 

gdy DHL Parcel stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca 

warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej 

nagrody w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. 

5. Konkurs obowiązuje w dniach 1.02-28.02.2017 r. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w trakcie trwania Konkursu wykonać wszystkie  

następujące czynności: 

 

 Zaakceptować i przesłać do DHL Parcel  „Ofertę handlową DHL Parcel dla Home.pl”. 

 Przesłać na adres e-mail promocja.dhl@dhl.com poniższe zgłoszenie: 
 

 Odpowiedź na pytanie konkursowe – „Dlaczego warto nadawać przesyłki z DHL 
Parcel?”. 

 Dane firmy biorącej udział w konkursie (nazwę i adres firmy oraz imię, nazwisko, 
e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej oraz numer SAP klienta DHL). 

 
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 
 
7. Zasady przyznawania nagród w ramach Konkursu: 

 

• Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto nadawać przesyłki z DHL Parcel?”, podane 

przez Uczestników w zgłoszeniu, o których mowa w pkt. 6, zostaną poddane ocenie Jury 

złożonego z przedstawicieli Organizatora. 

• Kryteriami oceny zdania konkursowego jest kreatywność, oryginalność, innowacyjność 

odpowiedzi na pytanie. 

• Uczestnikom, którzy zgłosili najwyżej ocenione odpowiedzi, zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe wymienione w pkt. 8 regulaminu, nie później niż 30 dni od daty zakończenia 

Konkursu. 

• DHL Parcel nagrodzi pięciu Uczestników. 

 

8. Nagrody w Konkursie: 

 

Miejsce Nagroda  Wartość 
nagrody 

1 Darmowa wysyłka przesyłek jednoelementowych do 31,5 kg na 
terenie Polski w okresie 1-31.03.2017 (maksymalnie 50 sztuk)   

 Około 600 zł 

2-5 Zestaw od DHL Parcel (koc, pendrive z logo DHL) 80 zł brutto / 
zestaw. 

 

 
9. Od nagród wydanych w Konkursie zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 

10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz w związku z art. 21 ust. 

1 pkt 68 i 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podatek od nagród zostanie pobrany przez DHL Parcel z dodatkowej nagrody pieniężnej, jeżeli 
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przepisy prawa nie przewidują zwolnienia przedmiotowego w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 i 

68a. Uczestnik Konkursu powinien przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi 

Konkursu kompletne i prawidłowe dane w oświadczeniu potwierdzającym odbiór nagrody, 

niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Podatek od nagród 

uiści Organizator. 

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 30 dni od daty zakończenia 

Konkursu na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  

11. Nagroda główna zostanie przyznana poprzez udzielenie rabatu na fakturze sprzedaży (w 

przypadku faktury przewyższającej wartość netto nagrody głównej) bądź poprzez wystawienie 

faktury korygującej za okres od 1 do 31 marca 2017 roku. 

12. Nagrody za miejsca 2-5 zostaną dostarczone na wskazany w zgłoszeniu adres dostawy nie 

później niż 30 dni od daty przyznania nagrody. 

13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest DHL 

Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2. Dane 

osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia 

zwycięzcy konkursu i wydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

14. Wszystkie pytania odnośnie Konkursu należy kierować na adres promocja.dhl@dhl.com.  

15. Reklamacje rozpatrywane są przez DHL Parcel w terminie do 14 dni roboczych, licząc od 

następnego dnia roboczego, w którym DHL Parcel  otrzymał reklamację. 
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