
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„MISTRZOSTWA ŚWIATA 2018”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą

„MISTRZOSTWA ŚWIATA 2018”. Celem akcji jest reklama i promocja firmy Impero Bocheński

Sp. z o. o. oraz zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów.

2.  Organizatorem  Promocji  jest  Impero  Bocheński  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Radomiu,  ul.

Warszawska  218,  26-600  Radom,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 670719703 („Organizator”).

3. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2018 r. do odwołania, lecz nie dłużej niż do dnia 31.07.2018.

4. Promocją objęte są wszystkie sklepy Organizatora na terenie Radomia i Lublina.

5.  Informacja  o  Promocji  jest  publikowana na stronie  internetowej  Organizatora  dostępnej  pod

adresem www.impero.com.pl .

6.  Treść  niniejszego  Regulaminu  jest  udostępniona  na  stronie  www.impero.com.pl oraz  jest

dostępna we wszystkich sklepach Organizatora.

UCZESTNICY PROMOCJI

7. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności

prawnych, które w trakcie  trwania Promocji  zrobią dowolne zakupy w sklepie Organizatora za

łączną wartość większą niż  2500,00zł  (dwa tysiące złotych)  lub na łączną wartość większą niż

7500,00zł (siedem tysięcy złotych).

8.  W  promocji  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  dokonujące  zakupów  na  rzecz  prowadzących

działalność gospodarczą. 

ZASADY PROMOCJI

8. Każdy z Uczestników, który zrobi zakupy zgodnie z pkt. 7 tego Regulaminu, otrzyma podczas

dokonywania  płatności  wraz  z  dokumentem potwierdzającym dokonanie  zakupu  (np.  paragon,

faktura) PIŁKĘ:

a) przy zakupach powyżej 2500,00zł PIŁKĘ.

b) przy zakupach powyżej 7500,00zł PIŁKĘ ADIDAS (REPLIKĘ PIŁKI MŚ 2018).

http://www.impero.com.pl/
http://www.impero.com.pl/


9.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  weryfikację  prawa  do  skorzystania  z  Promocji  poprzez  system

informatyczny  Organizatora,  a  tym samym zgadza  się  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  swoich

danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej akcji promocyjnej.

10.  Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania wyłącznie jednej  PIŁKI lub  PIŁKI ADIDAS -

REPLIKA PIŁKI MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 podczas trwania akcji promocyjnej.

11.  Wszelkie  odstępstwa  od  regulaminu  na  korzyść  Uczestników  są  możliwe  za  zgodą

Organizatora.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi przy zakupie towarów.

REKLAMACJE

13. Reklamacje związanie z przebiegiem Promocji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres

do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy

przygotować w formie pisemnej i przekazać Organizatorowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu  w trakcie

trwania  Promocji,  przy  czym  zmiany  nie  mogą  pozbawić  Uczestników  ich  praw  nabytych  na

podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualnie zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do

Regulaminu  oznaczonych  kolejnym  numerem  oraz  datą.  Regulamin  w  zmienionej  formie

obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści i udostępnia go w sklepach Organizatora oraz na

stronie www.impero.com.pl .

15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania znajdą

odpowiednie przepisy prawa.

16.  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  zastosowanie  się  do  niniejszego  Regulaminu  poprzez

przystąpienie do Promocji.

http://www.impero.com.pl/

