REGULAMIN PROMOCJI
„Weź stempelek i bądź
eko”

1.

Postanowienia ogólne:
1.1. Nazwa promocji: „Weź stempelek i bądź eko” („Promocja”)
1.2. Organizatorem Promocji na zlecenie Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000725159,
REGON 008056098, NIP 5270203603 jest Jan Jüngst z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 17 lok. 20, 00-640 Warszawa wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON
015791079, NIP 5261524897 („Organizator”).
1.3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej
przebiegu i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2.

Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1. Promocja trwa od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r.
2.2. Miejsce przeprowadzenia Promocji – WOLA PARK ul. Górczewska
124, 01-460 Warszawa („dalej „Centrum Handlowe”).

2.3. Promocja skierowany jest do Klientów sklepu Owoce & Warzywa
zlokalizowanego w Centrum Handlowym.
2.4. Uczestnik Promocji przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Owoce
& Warzywa w Centrum Handlowym otrzymuje jedną pieczątkę na Kartę
Ogród Codzienny, przeznaczoną do zbierania pieczątek, wydawaną przez
Organizatora. Za każdy paragon powyżej kwoty 10 (dziesięć) złotych
przysługuje jedna pieczątka.
2.5. Kartę Ogród Codzienny („Karta”), uprawniającą do zbierania
pieczątek, wydawana jest w trakcie zakupu w sklepie Owoce &
Warzywa.
2.6. Klient możne otrzymać maksymalnie jedną pieczątkę dziennie.
2.7. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie sklepu Owoce & Warzywa,
w momencie i dniu dokonania zakupów.
2.8. Klient, w ramach Promocji, w zamian za 10 (dziesięć) zebranych na
jednej Karcie pieczątek, może otrzymać torbę na zakupy. Torba
wydawana jest po oddaniu kasjerowi jednej Karty z zebranymi
pieczątkami oraz okazaniu Karty.
2.9. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia pieczątek budzących
wątpliwości co do ich autentyczności.
3.

Inne postanowienia:
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej
w Punkcie Informacyjnym Wola Park w Centrum Handlowym albo za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wolapark.pl

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe tj. imię i
nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
3.4. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co
do jego jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
3.5. Regulamin Promocji dostępny jest w sklepie Owoce & Warzywa, w Punkcie
Informacyjnym Wola Park i na stronie internetowej www.wolapark.pl. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3.6. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie
trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na
stronie internetowej www.wolapark.pl oraz w sklepie Owoce & Warzywa.
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego
Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim, bez wpływu na prawa
nabyte przez Klientów przed wprowadzeniem takiej zmiany.. Data zmiany
Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu.

Warszawa, 01.09.2020

