REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „ buy&get”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Akcji Promocyjnej, zasady
przyznawania nagród, sposób informowania o Akcji Promocyjnej i jej warunkach, sposób składania
reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest z PromoAgency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod
pocztowy: 30-415), przy ul. Wadowickiej 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393240, NIP 676-24-43-288.
3. Fundatorem nagród w Akcji promocyjnej jest Centrum Posnania sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523461, NIP: 527-2720-521, REGON: 147424915.
3. Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w Centrum Handlowym Posnania
położonym w Poznaniu przy ul. Pleszewskiej 1.
II. DEFINICJE
Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej
lub mnogiej, w której są użyte:
a) Zadanie Akcji Promocyjnej – zakup w dniach od 19 października 2018 r. do 31 października 2018
r. za kwotę minimum 100,00 zł produktów w jednym ze sklepów, lub stoisk handlowych mieszczących
się w Centrum Handlowym Posnania położonym w Poznaniu przy ul. Pleszewskiej 1, co jest
warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Produkty, których nie dotyczy niniejsza Akcja
Promocyjna to:
 szeroko pojęte wyroby tytoniowe;
 napoje alkoholowe;
 leki i inne środki farmaceutyczne;
 zdrapki, bony oraz losy loteryjne.
b) Akcja Promocyjna – niniejszy akcja promocyjna ogłoszona i organizowana przez PromoAgency
sp. z o.o., w której zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Uczestnicy otrzymają nagrody.
c) Uczestnik – osoba fizyczna, która w sposób zgodny z Regulaminem, wzięła udział w Akcji
Promocyjnej poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
d) Nagroda – przewidziana w Akcji Promocyjnej nagroda.
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej.
h) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
i) Organizator – PromoAgency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-415), przy ul.
Wadowickiej 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000393240, NIP 676-24-43-288.
III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 11:00 i trwa do dnia 31
października 2018 r. do godziny 20:00.
2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób
niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Akcji Promocyjnej, pod warunkiem pisemnego

oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Akcji
Promocyjnej. Uczestnikiem akcji Promocyjnej nie może być osoba będąca pracownikiem lub
współpracownikiem Organizatora Akcji Promocyjnej oraz spółki Posnania sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, jak również najemcy oraz ich pracownicy i współpracownicy Centrum Handlowego
Posnania położonego w Poznaniu przy ul. Pleszewskiej 1, a także pracownicy lub współpracownicy
podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem Akcji Promocyjnej,
lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co
Organizator Akcji Promocyjnej; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w
organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej; osoby najbliższe wobec osób wymienionych
powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do
drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
4. Aby Wziąć udział w Akcji Promocyjnej, należy w dniach od 19 października 2018 r. do 31
października 2018 r. dokonać zakup produktów za kwotę minimum 100,00 zł w jednym ze sklepów,
lub stoisk handlowych mieszczących się w Centrum Handlowym Posnania położonym w Poznaniu
przy ul. Pleszewskiej 1. Produkty, których nie dotyczy niniejsza Akcja Promocyjna to szeroko pojęte
wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz leki i inne środki farmaceutyczne, zdrapki, bony oraz losy
loteryjne. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej osoba zainteresowana konkursem może w trakcie
jednego dnia odebrać jeden kalendarz.
IV. NAGRODA
1. Z tytułu udziału w Akcji Promocyjnej i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie,
Uczestnicy otrzymują nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są kalendarze.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
V. ZASADY ODBIORU NAGRODY
1. Osoby, które wypełniły warunki przewidziane w akcji Promocyjnej mogą odebrać nagrodę w dniach
od 19.10.2018 do 31 października 2018 r. na terenie Centrum Handlowego Posnania położonego w
Poznaniu przy ul. Pleszewskiej 1 w Altanie bezpośrednio z rąk hostess w godzinach od 11:00 do
godziny 20:00.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji paragonów pod względem rodzaju zakupionych
produktów, miejsca ich zakupu oraz kwoty widniejącej na paragonie. Hostessy będą odznaczały
bezpośrednio na paragonie fakt odbioru nagrody.
VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: PromoAgency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod
pocztowy: 30-415), przy ul. Wadowickiej 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393240, NIP 676-24-43-288.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej, jednak nie później niż w
ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje zgłoszone po terminie
nie będą rozpatrywane.
3. Na rozpatrzenie reklamacji PromoAgency Sp. Z o.o ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od
daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Centrum Posnania sp. z o.o pisemnie
powiadomi Uczestnika Akcji Promocyjnej w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia
reklamacji.
5. Odpowiedzialność PromoAgency Sp. Z o.o względem Uczestnika do wartości nagrody, do której
jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej na stronach
internetowych: www.2latarazem.pl oraz www.posnania.eu, a ponadto będzie dostępny do wglądu
podczas odbioru nagrody.
3. PromoAgency Sp. Z o.o zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji Promocyjnej
z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub pogorszenia
warunków Akcji Promocyjnej.
4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych obowiązujących ustaw.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.
7. Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o
grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani
w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.
1540, z późn. zm.).

