REGULAMIN AKCJI KONSUMENCKIEJ
TaoTao – „Zestaw mat bambusowych gratis”
1. Zasady akcji trade skierowanej do konsumenta dalej nazwaną Promocją.
Konsument przy zakupieniu trzech dowolnych produktów TaoTao otrzyma zestaw czterech mat
bambusowych gratis.

2. Termin Promocji.
Promocja trwa od dnia 31.07.2017 do wyczerpania zapasu gratisowych mat (zwanych dalej nagrodami),
jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2017.
3. Organizator Promocji.
Organizatorem Promocji jest TAN-VIET International Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęgowie (83-031),
przy ul. Marco Polo 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr
KRS 0000318068, kapitał zakładowy w wysokości 14.210.729,00 zł wpłacony w całości, NIP: 583-10-21906, Regon: 190928068 (dalej jako „Organizator”).
4. Nagrody.
 Nagrodą w Promocji jest zestaw czterech mat bambusowych o wartości 6,24 zł netto,
dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: zielone oraz czerwone
 Konsument ma prawo wyboru koloru mat pod warunkiem, że dany wariant jest dostępny.
 Fundatorem Nagród jest Organizator
 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
5. Miejsce obowiązywania Promocji
 Promocja dotyczy wybranych sklepów, w których pojawią się materiały promocyjne: wobblery
lub plakaty.
 Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym harmoniasmakow.pl
6. Zasada odbioru nagrody.
Po spełnieniu zasad Promocji:
 Konsument odbiera nagrodę przy kasie sklepowej.
 Konsument ma prawo wyboru nagrody dostępnej w dwóch wariantach kolorystycznych:
czerwony, zielony.
 Konsument ma prawo wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia zasad Promocji

7. Produkty biorące udział w promocji.
Promocja dotyczy wszystkich produktów TaoTao:
Sos chili słodko-pikantny 200 g
Sos chili słodko-pikantny 900 g
Sos chili słodki 200 g
Sos chili słodki 900 g
Sos sojowy 623 ml
Sos sojowy 150ml
Sos sojowo-grzybowy 623ml
Sos sojowo-grzybowy 150ml
Sos sojowy ciemny 623 ml
Sos sojowy ciemny 150ml
Sos sojowy o obniżonej zaw. soli
Sos imbirowy z soją
Sos do sajgonek
Sos rybny
Sos ostrygowy
Pasta Curry Zielona
Pasta Curry Czerwona
Sos pomidorowy z chili
Sos śliwkowy
Sos Sambal Oelek
Sos słodko-kwaśny
Sos chiński
Sos Teriyaki
Sos czosnkowy z chili
Sos miodowy z czosnkiem
Sos chili z ananasem
Sos chili z cytryną
Sos chili z limonką i kolendrą
Sos chili czarny
Marynata w stylu chińskim
Marynata w stylu tajskim
Ananas w plastrach
Ananas w kawałkach
Owoce mango

Papaja w syropie
Owoce liczi
Rambutan w syropie
Makaron ryżowy (nitki)
Makaron ryżowy (wstążki)
Makaron ryżowy (świderki)
Makaron ryżowy (kolanka)
Makaron ryżowy (muszelki)
Makaron chiński 100g
Makaron chiński 250g
Makaron „Wonton”
Makaron „Chow Mein”
Makaron ryżowy z tapioką
Makaron z brązowego ryżu (nitki)
Konjac noodles - ziarenka w kształcie ryżu
Konjac noodles - zwinięte nitki
Grzyby MUN 50g
Grzyby MUN 500g
Papier ryżowy 50g
Papier ryżowy 300g
Ocet ryżowy biały
Czerwona papryka chili
Zielona papryka chili
Olej sezamowy
Orzeszki w polewie wasabi
Groszek w polewie wasabi
Orzeszki w polewie sojowej
Prażynki krewetkowe
Pędy bambusa (paski)
Pędy bambusa (zapałki)
Bazylia & chili mix warzywny
Mleczko kokosowe 17%-19%
Kiełki soi
Kiełki fasoli Mung
Kolby kukurydzy

