REGULAMIN AKCJI
''UPOLUJ 30ZŁ ZA 5L''
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Nazwa akcji
Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Upoluj 30 zł za 5L”.
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 towaru uprawniającego do udziału w akcji
Sprzedaż towaru uprawniającego do udziału w akcji rozpocznie się 21.06.2021 r., a zakończy się
21.07.2021r (włącznie) lub do wyczerpania całkowitej puli bonów.
e) Uczestnicy akcji
Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonają zakupu promocyjnej farby DULUX KOLORY
ŚWIATA w sklepie DOBROMIR, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
f) W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, firm obsługujących.
2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
a) Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie internetowej:
www.sewera.pl .
b) Warunkiem udziału w akcji jest:
Dokonanie w terminie podanym w pkt. 1.D zakupu promocyjnej farby DULUX KOLORY ŚWIAT
w sklepie DOBROMIR.
Odebrać BON będą mogły osoby, które dokonają zakupów w podanym terminie z ww.
produktem/produktami, zgłosi się do Punktu Obsługi Klienta, zweryfikuje swój paragon, otrzyma BON
o wartości 30 zł.
c) W promocji bierze udział każdy jednorazowy zakup:
− minimum 2 sztuk farby Dulux Kolory Świata po 2,5L
lub
−minimum 1 sztuki farby Dulux Kolory Świata 5L
dokonany w okresie od dnia 21.06.2021r. do dnia 21.07.2021r. i udokumentowany jednym oryginałem
dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie
zakupu produktu promocyjnego/ produktów promocyjnych
d) Promocja dotyczy farby/ farb markiDulux Kolory Świata (o łącznej pojemności minimum 5L, nie
większej jednak niż max. 15L)
e) Klient może odebrać jednorazowo max. 3 bony o łącznej wartości 90zł za zakup dowolnie
wybranego produktu promocyjnego/dowolnie wybranych produktów promocyjnych o łącznej
pojemności minimum 5L zgodnie z następującym schematem:
– 1 bon o wartości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto za łącznie zakupione minimum 5L
produktu promocyjnego/produktów promocyjnych i udokumentowane jednym oryginałem dowodu
zakupu
– 2 bony o łącznej wartości 60,00zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto za łącznie zakupione
minimum 10L produktów promocyjnych i udokumentowane jednym oryginałem dowodu
zakupu/dwoma oryginałami dowodów zakupów(na każdym dowodzie zakupu musi być
udokumentowany zakup minimum 5 l produktów promocyjnych)
– 3 bony o łącznej wartości 90,00zł (słownie:dziewięćdziesiąt złotych) brutto za łącznie zakupione
minimum 15L produktów promocyjnych i udokumentowane jednym oryginałem dowodu
zakupu/dwoma lub trzema oryginałami dowodów zakupów(na każdym dowodzie zakupu musi być
udokumentowany zakup minimum 5 l produktów promocyjnych).

3. WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE BONU
a) Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu Uczestnik otrzyma BON o wartości 30zł.
b) Podczas trwania akcji do rozdania jest 100 szt bonów po 30 zł. Łączna kwotowa pula wszystkich
bonów wynosi maksymalnie 3 000,00 zł.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji jeśli pula bonów zostanie wyczerpana.
b) Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym
regulaminem.
c) Towar zakupiony w ramach akcji nie podlega zwrotowi.

