REGULAMIN PROMOCJI „AKCJA SZKOŁA”

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „AKCJA SZKOŁA”, zwanej dalej „PROMOCJĄ” jest firma SAS
Jaworscy sp. Jawna, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 2k, KRS 0000087837,
zwana dalej ORGANIZATOREM.
2. PROMOCJA realizowana będzie wyłącznie w wybranych sklepach należących do firmy
SAS Jaworscy sp. Jawna - lista sklepów poniżej:
•

ZIELONY DOM

•

COŚ NA RZECZY

•

MEBLOWY KĄT

•

GALERIA ŚWIATŁA

•

MAJSTER

•

AGD/RTV

•

DOMDEKOR

•

AKSAMITKA

•

DOTYK NATURY

3. W PROMOCJI mogą brać udział wszyscy pełnoletni Klienci sklepów wymienionych w §1
pkt. 2. Regulaminu Promocji „AKCJA SZKOŁA”.
4. W PROMOCJI nie mogą brać udziału pracownicy ORGANIZATORA, a także członkowie
ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz rodzice).
5. Promocja trwa od 28.08.2019 r. do 30.09.2019 r.
6. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter tylko informacyjny oraz
promocyjny.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§2. Zasady promocji
1. Każdy zakup towarów, wśród których znajdzie się produkt oznaczony 'znakiem
PROMOCJI'(załącznik nr 1. do ninejszego Regulaminu) dokonany w trakcie trwania
PROMOCJI upoważnia Klienta do otrzymania pieczątki na awersie 'kuponu
PROMOCYJNEGO' (załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu). Za każde wydane pełne
20 zł na jednym paragonie zawierającym produkt oznaczony 'znakiem PROMOCJI' Klient
otrzymuje jedną pieczątkę na awersie 'kuponu PROMOCYJNEGO'. W sklepie AGD/RTV
obowiązuje limit na wartość pojedynczego paragonu w wysokości 3000 zł, a w salonie
MEBLOWY KĄT w wysokości 5000 zł .
2. Za każde uzbierane 10 pieczątek na jednym 'kuponie PROMOCJI' Klient jest upoważniony
do otrzymania bonu towarowego SAS o wartości 20 zł. Bony towarowe SAS można
realizować we wszystkich sklepach ORGANIZATORA i oznaczonych 'znakiem
PROMOCJI' na stojaku przy wejściu głównym do danego sklepu.
3. Wydawanie bonów towarowych SAS o wartości 20zł rozpocznie się 1.09.2019 r. w
punktach odbioru bonów (patrz §2 pkt. 4. niniejszego Regulaminu).
4. Warunkiem odbioru bonu jest okazanie i pozostawienie w sklepie COŚ NA RZECZY
(I piętro Centrum Handlowego SAS) wypełnionego 'kuponu PROMOCJI'.
5. Produkty zakupione w ramach PROMOCJI nie podlegają zwrotowi.
6. PROMOCJA nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
§3. Reklamacje
1. Nad zapewnieniem prawidłowości przeprowadzenia PROMOCJI czuwa ORGANIZATOR.
2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu PROMOCJI z niniejszym
Regulaminem, Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia ORGANIZATOROWI
reklamacji na piśmie, przesłanej drogą elektroniczną na adres marketing@centrumsas.pl
najpóźniej 7 dni od zakończenia PROMOCJI.
3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się przez
Uczestnika roszczeń dotyczących PROMOCJI.
4. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane:
 imię i nazwisko,
 dokładny adres zamieszkania,
 opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji, a także załączyć wszelką
możliwą dokumentację opisującą i wyjaśniającą problem.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania.
6. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec

ORGANIZATORA.
7. ORGANIZATOR rozpatrzy i powiadomi Uczestnika PROMOCJI o wyniku postępowania
reklamacyjnego. Decyzje ORGANIZATORA w przedmiocie reklamacji są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
8. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych i
wskazanych w niniejszym Regulaminie danych, nie będą rozpatrywane.
§4. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją
PROMOCJI.
§5. Postanowienia końcowe
1. Udział w PROMOCJI jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia PROMOCJI, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do ORGANIZATORA.
3. ORGANIZATOR zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu
Cywilnego, prawo do odwołania PROMOCJI w dowolnym momencie jej trwania.
4. ORGANIZATOR zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu
Cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w
sklepach biorących udział w PROMOCJI.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z PROMOCJĄ będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie ORGANIZATORA oraz na stronie
www.centrumsas.pl \

§6. Załączniki do Regulaminu „AKCJA SZKOŁA”

Załącznik nr 1. do Regulaminu promocji „AKCJA SZKOŁA”. 'Znak PROMOCJI'.

Załącznik nr 2. do Regulaminu promocji „AKCJA SZKOŁA”. 'Kupon PROMOCJI'.

