REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Dni Otwarte”

§1 Zasady ogólne
1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej „Dni Otwarte” jest Przedsiębiorstwo

Handlowe „SABO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z

siedzibą przy ul. Waryńskiego 26 16-400 Suwałki, NIP 844-235-74-01, zwany
dalej „Organizator”.
2.

Akcja promocyjna „Dni Otwarte” trwa w dniu PT 14, 21, 28 lipca 2017

od godziny 10:00 do 18:00 Akcja promocyjna „Dni Otwarte” odbywa się w
następujących punktach sprzedaży detalicznej:


14 lipca, Sklep STOBUD, ul. Mazurska 16 w Gołdapi



21 lipca, Sklep STOBUD, ul. Sucharskiego 2a w Augustowie



28 lipca, Sklep STOBUD, ul. Kazimierza Wielkiego 10a w Giżycku

1.

Regulamin stanowi podstawę akcji i określa prawa i obowiązki jego

Uczestników.
§2 Warunki i zasady uczestnictwa
1.

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna,

pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.

Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

3.

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją

przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.

§3 Zasady promocji

str. 1

Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi

1.

przebywać w punkcie handlowym określonym w §1 pkt.3

w

terminie

określonych w §1 pkt. 2 oraz dokonać jednorazowego zakupu na dowolną
kwotę. Po dokonaniu zakupu Klient może otrzymać jeden z upominków
reklamowych (smycz, lizak, kubek, długopis, zapach samochodowy, itp.) firmy
SABO
każda

2.

osoba

pełnoletnia

może

przystąpić do licytacji produktów, która prowadzona jest od 10.07 od godziny
10:00 do 31.07.2017 do godz. 24:00 na stronie internetowej www.sabo.com.pl
uczestnik licytacji rejestruje się poprzez formularz zgłoszeniowy podając swoje
dane, które będą weryfikowane przy odbiorze wylicytowanego produktu.
Licytacja prowadzona będzie w terminie określonym w §1

pkt.2, Imię i

nazwisko zwycięzcy licytacji wymienione będzie na stronie internetowej
www.sabo.com.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.com. po
uzyskaniu zgody licytatora Przedmioty licytacji będą wyszczególnione na
stronie internetowej www.sabo.com.pl. W zakładce licytacja oraz zakładce
poświęconej dniom otwartym
Dodatkowo, w czasie trwania Akcji

3.

Promocyjnej we wszystkich punktach sprzedaży określonych w §1 pkt.3
można będzie wziąć udział w „Negocjacja Ceny” w specjalnie oznaczonym
punkcie poprzez wypełnienie ankiety i umieszczenia jej w specjalnej urnie.
Pracownik firmy SABO ma 7 dni roboczych od daty zakończenia Akcji
Promocyjnej tj 7.08.2017 na przygotowanie indywidualnej oferty na produkty
zgodne z zapytaniem i przedstawienie jej telefonicznie na wcześniej wskazany
nr telefonu lub osobiście zapraszając do punktu handlowego gdzie została
wypełniona ankieta.
Administratorem

4.

Uczestników

jest

Organizator.

Dane

osobowe

danych
będą

osobowych
przetwarzane

jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Akcją Promocyjną, w
celach

związanych

z

organizacją

sprawozdawczością podatkową i księgową.

str. 2

i

przeprowadzeniem

Akcji,

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu

5.

do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator Informuje,
że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji
Promocyjnej.
§4 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2.

Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania

Akcji Promocyjnej w punktach sprzedaży wymienionych w §1 pkt.3, jak
również na stronie internetowej www.sabo.com.pl.
3.

Akcja

Promocyjna

„Dni

Otwarte”

nie

jest

sponsorowana,

administrowana ani organizowana przez portal społecznościowy Facebook.
4.

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji Promocyjnej „Dni

Otwarte”, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym
regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Akcji. Reklamacja powinna
zawierać dane Uczestnika (Imię, nazwisko i adres do korespondencji), a także
żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w
niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie
czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji.

str. 3

str. 4

