Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji „ Weź udział w grze…”

§1. Wprowadzenie
1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w niniejszej
promocji.
§2. Promocja
1. Promocja jest organizowana przez SARR Mariusz Majewski ul. Ks. Mjr Karola Woźniaka 11 40-389
Katowice, NIP 6342410514, dalej „Organizator”.
2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oddziałach organizatora
(„Promocja”).
3. Promocja trwa od 15 maja do 30 czerwca 2016 r.
4. Promocja polega na skumulowanym bądź jednorazowym zakupie produktów marki Eaton za kwotę
powyżej 1499 zł netto.
5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Organizatora („Uczestnik”). Z udziału w
Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
6. Nagrodą w promocji jest piłka nożna Beau Jeu Top Replique marki Adidas.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
§3. Nagrody
1. Nagroda gwarantowana to nagroda w cenie promocyjnej 1 zł netto.
2. Uczestnik może otrzymać wielokrotność nagród.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.
4. Zamówień nagród należy przysyłać do 15 lipca 2016.
5. Nagrody są przekazywane w siedzibie Organizatora w terminie maksymalnie do 15 sierpnia 2016.
6. Nagrody przekazane są uczestnikowi na zasadzie sprzedaży w cenie promocyjnej 1 grosz za sztukę.
7. W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie nagród Organizator zastrzega sobie
prawo do zamiany nagrody o podobnej wartości rynkowej.
8. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Organizatora oraz zwroty towarów promocyjnych mogą być
podstawą do anulowania prawa do nagrody. O anulowaniu prawa do nagrody Organizator
poinformuje Uczestnika.

§5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po
zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem „ Weź udział w grze…”
3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
5. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści
niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji
Organizator zawiadamia osobę wnoszącą reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni
roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący
zostanie powiadomiony o sposobie zadośćuczynienia.
§6. Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości i liczby
Nagród określonych w Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Nagród.
3. Reklamacje złożone po terminie określonym w regulaminie nie będą rozpatrywane.
§7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika
sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury
reklamacyjnej.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
4. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia
Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Ewentualnie prezentowany
wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego
wyglądu.
5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają
przeniesieniu na osoby trzecie.
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