REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Rower na Wakacje”

§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem

Akcji

Promocyjnej

„ROWER

NA

WAKACJE”

jest

Przedsiębiorstwo handlowe SABO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
k. z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 26 16-400 Suwałki, NIP 844-23574-01, zwany dalej „Organizator”.
2. Akcja promocyjna „Rower na Wakacje” rozpoczyna się w dniu 26 kwietnia o
godzinie 8:00 i trwa do 14 lipca 2018 do godziny 20:00.
3. Akcja promocyjna odbywa się w następujących punktach sprzedaży
detalicznej:


STOBUD, ul. Kowalskiego 2a, Suwałki



STOBUD, ul. Mazurska 16, Gołdap



STOBUD, ul. Kazimierza Wielkiego 10a, Giżycko



STOBUD, ul. Sucharskiego 2a, Augustów



STOBUD, ul. Wiewiórcza 66, Białystok



STOBUD, ul. Gęsia 3, Łapy



SABO, ul. Waryńskiego 26, Suwałki



SABO, ul. Łukasiewicza 3c, Ełk



SABO, ul Handlowa 7, Białystok

4. Regulamin stanowi podstawę akcji i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§2 Warunki i zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia i
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
3. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika

regulaminu

w

całości.

Uczestnik

zobowiązuje

się

do

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
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§3 Zasady promocji
1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej „Rower na wakacje” Uczestnik musi
dokonać określonym w pkt.2 §2 terminie i określonych w pkt.3 §2 punktach
handlowych jednorazowego zakupu na kwotę minimum 100,00 złotych brutto.
Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma kupon, wypełniony kupon należy
umieścić w urnie widocznej przy kasach

jest to warunek uczestnictwa w

losowaniu 1 z 8 rowerów.
2. Akcji Promocyjnej „Rower na wakacje”, trwa w terminie jak w pkt.2 w
godzinach otwartych wybranego punktu, pełna informacja o godz otwartych
sklepów Sabo, Stobud jest dostępna na stronie www.sabo.com.pl/kontakt,
zwycięzca NAGRODY zostanie wyłoniony w drodze losowania w dniu
16.07.2018r o godz. 11:00, Lista nagród rzeczowych dostępna będzie na
stronie internetowej www.sabo.com.pl i będzie ona taka sama w przypadku
każdego punktu handlowego. Kupony, które zostaną wypełnione i wrzucone
do urny po 14 lipca 2018 nie będą brane pod uwagę podczas losowania
3. Imię i nazwisko zwycięzcy będzie podane w punkcie sprzedaży, na stronie
internetowej

www.sabo.com.pl

Facebook.com/SaboStobud

oraz

na

Nagradzanym

portalu

społecznościowym

uczestnikom

konkursu

nie

przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na równowartość w
gotówce ani na żadną inną nagrodę rzeczową.
4. Dodatkowo, w czasie trwania Akcji Promocyjnej we wszystkich punktach
sprzedaży określonych w pkt.3 §2 w dniach 26.04-28.04.2018r podczas Dni
Budowlańca o każdej pełnej godzinie, Klienci przy kasach nagradzani będą
gadżetami firmowymi (kubki, smycze, długopisy).
5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane
osobowe

będą

przetwarzane

jednorazowo

w

celach

związanych

przedmiotowo z Akcją Promocyjną, w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Akcji, sprawozdawczością podatkową i księgową.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz
żądania

usunięcia. Administrator

Informuje,

że

podanie

danych

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

§4 Postanowienia końcowe
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jest

1. Wszelkie

kwestie

nieuregulowane

niniejszym

Regulaminem

regulują

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji
Promocyjnej w punktach sprzedaży wymienionych w pkt.3 §2, jak również na
stronie internetowej www.sabo.com.pl.
3. Akcja Promocyjna nie jest sponsorowana, administrowana ani organizowana
przez portal społecznościowy Facebook.
4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji Promocyjnej, mogą być
składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie, na
piśmie, przez cały czas trwania Akcji. Reklamacja powinna zawierać dane
Uczestnika (Imię, nazwisko i adres do korespondencji), a także żądania
Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji
uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym
regulaminie. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie czternastu dni od
daty wpłynięcia reklamacji.
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