REGULAMIN AKCJI
''ROZDAJEMY CHOINKI''
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Nazwa akcji
Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Rozdajemy Choinki”.
b) Nazwa organizatora akcji
Organizatorem akcji jest SEWERA POLSKA CHEMIA Ireneusz Wolak, 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 326
c) Zasięg akcji
Akcja prowadzona będzie w sklepie DOBROMIR, 32-600 Oświęcim, ul. Wyzwolenia 19
d) Termin rozpoczęcia i zakończenie sprzedaży towarów i usług uprawniających do udziału w akcji
Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w akcji rozpocznie się 13.11.2020 r., a zakończy się
15.12.2020r (włącznie).
e) Uczestnicy akcji
Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonają zakupów na kwotę min. 1000 zł (również
produkty promocyjne i wyprzedażowe) w sklepie DOBROMIR, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
f) W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, firm obsługujących.
g) Akcja nie obejmuje towarów zamówionych przed 13.11.2020
2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
a) Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie internetowej:
www.sewera.pl oraz na Facebooku.
b) Warunkiem udziału w akcji jest:
Dokonanie w terminie podanym w pkt. 1.D zakupu towarów lub usług w sklepie DOBROMIR na kwotę
min. 1000 zł
Odebrać choinkę będą mogły osoby, które dokonają zakupów w podanym terminie z ww. kwotę, zgłosi
się do Punktu Obsługi Klienta, zweryfikuje swój paragon, otrzyma KUPON uprawniający do odbioru
choinki, a następnie w terminie 03.12 – 21.12.2020r, zgłosi się po choinkę do Punktu Obsługi Klienta.
c) Faktury oraz paragony nie sumują się. Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 1000zł (wielokrotność
1000zł), nie upoważniają do odebrania kolejnych choinek.
d) Osoba, która zrobiła zakupy za min. 1000 zł upoważniona jest do odbioru tylko jednej choinki.
e) Uczestnik akcji zobowiązany jest okazać oryginał dowodu zakupu dla celów kontrolnych w Punkcie
Obsługi Klienta. Sprzedawca przybije pieczątkę „GRATIS” weryfikującą fakturę lub paragon.
f) Choinki wydawane będą w wyznaczonym miejscu na terenie sklepu DOBROMIR w dniach
od 03.12.2020 do 21.12.2020r., dla osób, które dokonały zakupów za min.1000zł (w dniach 13.11 –
15.12.2020r), zgłosiły się z paragonem do Punktu Obsługi Klienta, odebrały KUPON,
a następnie w dniach 03.12-21.12.2020r, zgłosiły się po choinkę do Punktu Obsługi Klienta.
3. WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE CHOINEK
a) Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu Uczestnik otrzyma KUPON na choinkę.
b) Podczas trwania akcji do rozdania są choinki o wysokości 165-180cm.
Akcja trwa do wyczerpania zapasów.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji jeśli choinki zostaną rozdane wcześniej.
b) Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym
regulaminem.

