
Regulamin sprzedaży premiowej 
„Zakup za min. 700 zł – bon podarunkowy do

Centrum Zdrowia i Urody LaVita”

[Postanowienia ogólne]
§1.

1. Spółka WIN-BUD Sp. z o.o.  Sp.k.  z siedzibą ul.  Warszawska
67/69 05-190 Nasielsk zwana dalej Organizatorem organizuje
sprzedaż  premiową  dla  Klientów   na  zasadach  niniejszego
Regulaminu.  

§2.

1. Sprzedaż  premiowa   odbywać   się  będzie  w  okresie
15.07.2022 – 31.07.2022r., na terenie sklepu w Nasielsku w
godzinach  otwarcia  Sklepu i  obejmuje  wszystkie  towary
proponowane do sprzedaży.

[Warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej]
§3

1. Uczestnikami  sprzedaży  premiowej  mogą  być   tylko  osoby
fizyczne  nieprowadzące  działalności  gospodarczej,
zamieszkujące  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej
posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych
(pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione). 

2. Uczestnikami sprzedaży premiowej nie mogą być pracownicy
Organizatora.

[Nagrody]
§4

1. Każdy  klient,  który  dokona  zakupów  na  paragon  za  kwotę
wyższą lub równą 700 zł otrzyma bon podarunkowy o wartości
50 zł do zrealizowania w Centrum Zdrowia i Urody LaVita w
Nasielsku przy ul. Kościuszki 27.

2. Każdemu  uczestnikowi  sprzedaży  premiowej  może  być
przyznana tylko jedna nagroda za dany paragon spełniający
wymogi pkt 1.

3. Uczestnik  sprzedaży  premiowej  zobowiązany  jest  przy
odbiorze  bonu  podarunkowego  do  podania  następujących
danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz
do okazania dowodu zakupu. Klient odbiera bon podarunkowy
za pokwitowaniem. 

4. Uczestnik  biorąc  udział  w  niniejszej  sprzedaży  premiowej
wyraża zgodę na przetwarzanie wymienionych w pkt 3 danych
osobowych dla celów związanych z tą sprzedażą premiową.

5. Realizacja otrzymanego bonu może być dokonana najpóźniej
do dnia 30.11.2022r. 

6. Uprawnieni  do  otrzymania  nagród  są  tylko  Klienci  nie
prowadzący działalności gospodarczej.

7. Organizator  zapewnia  ograniczoną  ilość  bonów
podarunkowych.



[Postępowanie reklamacyjne]
§5

Reklamacje związane ze sprzedażą premiową mogą być zgłaszane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora
w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu Reklamacje spóźnione
nie  będą  rozpatrywane.  Reklamacje  rozpatruje  Organizator  w
terminie  14  dni  od  daty  wpłynięcia  reklamacji.   Decyzja
Organizatora jest ostateczna.

 [Postanowienia końcowe]
§7

1.    Regulamin sprzedaży  premiowej  dostępny  będzie  w siedzibie
Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej
www.mrowkanasielsk.pl.  

2.    Biorąc udział w sprzedaży premiowej Uczestnik potwierdza, że
wyraża zgodę na zasady  

       podane w niniejszym Regulaminie.
3.    We wszystkich sprawach dotyczących sprzedaży premiowej  a

nieuregulowanych  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

4.   Wszelkie  spory  dotyczące  sprzedaży  premiowej,   które  nie
znajdą  rozwiązania  w trybie  reklamacyjnym będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


