REGULAMIN AKCJI „Kupuj, zbieraj paragony i wygrywaj”
DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC
17-30 września 2018
I. Postanowienia ogólne.
Organizatorem akcji „Kupuj, zbieraj paragony i wygrywaj” (zwanej w dalszej części
niniejszego Regulaminu „Akcją”) Bolsover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17
spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisanej 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 619987, REGON: 364537360, nr NIP:
5252660715
a. Akcja organizowana jest na terenie Designer Outlet Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich
138, 41-208 Sosnowiec, w okresie 17-30 września 2018 roku we wszystkich sklepach
działających na jego terenie.
b. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy PEAKSIDE ROS Outlet
Management Sp. z o.o. oraz pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Designer
Outlet Sosnowiec, Piaseczno i Gdańsk oraz członkowie ich rodzin, jak również inne
osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji. Przez członków najbliższej
rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia z pracownikiem
c. Akcja jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
II. Nagrody
a.
b.
c.
d.
e.

Sponsorem nagród w Akcji jest Organizator i Sponsor.
Nagrodą w Akcji są karty podarunkowe Designer Outlet Sosnowiec zapewnione przez
Organizatora
Nagrodą w Akcji jest samochód Renault Koleos na weekend ufundowany przez
Sponsora Renault Pietrzak z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 9
Karta podarunkowa uprawnia do zakupów w dowolnie wybranym sklepie na terenie
Designer Outlet Sosnowiec
Samochód marki Renault Koleos będzie do odebrania w uzgodnionym terminie,
bezpośrednio z przedstawicielem Sponsora, w siedzibie Sponsora znajdującej się
w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 9. Zasady użytkowania pojazdu określa
wewnętrzny Regulamin Sponsora.

III. Zasady i przebieg Akcji
a.

Do rejestracji paragonów uprawniona jest każda osoba fizyczna (z wyłączeniem osób
opisanych w punkcie I.c.), która przedstawi i zrejestruje dowód zakupu (paragony) lub
faktury za zakupy dokonane w okresie 17-30 września 2018r, w dniu 30 września 2018r.
do godziny 15.45 w dowolnym sklepie/sklepach na terenie Designer Outlet Sosnowiec
w punkcie rejestracji paragonów. Paragony lub faktury sumują się. Paragony lub faktury
nie muszą pochodzić z jednego sklepu.
b. Osoba, której zsumowane paragon/paragony wykażą najwyższą wydaną kwotę
otrzymuje:

c.

d.
e.
f.
g.
h.
IV.

- 1000 zł (jeden tysiąc złotych)na karcie podarunkowej Designer Outlet Sosnowiec
- samochód marki Renault Koleos na weekend
Osoby, których suma wydatków na paragonach lub/i fakturach otrzymuje miejsce:
- II (drugie) otrzymuje 600 zł (sześćset złotych) na karcie podarunkowej Designer Outlet
Sosnowiec
- III (trzecie) otrzymuje 400 zł (czterysta złotych) na karcie podarunkowej Designer Outlet
Sosnowiec
Rejestracja paragonów nastąpi w dniu 30 września, w godzinach 9.00 – 16.00
Finał akcji odbędzie się 30 września o godzinie 17.00, przy części restauracyjnej centrum.
Przedstawiony paragon do rejestracji zostanie oznaczony jako ‘zarejestrowany’ i nie
będzie mógł być zarejestrowany kolejny raz.
Warunkiem odebrania nagrody jest obowiązkowa obecność uczestnika Akcji w dniu 30
września 2018r. podczas finału Akcji.
Do każdej rejestracji paragonów Klient otrzyma regulamin Akcji.
Inne postanowienia

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest w punkcie rejestracji paragonów w dniu 30
września oraz w okresie trwania Akcji na stronie www.designeroutletsosnowiec.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z następujących
ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, prawomocny wyrok sądu, decyzja
administracyjna, siła wyższa. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia
przez Organizatora, po udostępnieniu Regulaminu w Punkcie Odbioru Nagród.
Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Akcji a Współorganizatorami
rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Organizatora na
adres:
DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC – Biuro Zarządu
ul. Orląt Lwowskich 138
41-208 Sosnowiec
Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych
wyłącznie w sklepie, w którym towar został nabyty. Żadne z postanowień niniejszego
Regulaminu nie ogranicza praw przysługującym Konsumentom na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

