REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„5 URODZINY PORTU ŁÓDŹ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „5
URODZINY PORTU ŁÓDŹ” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000220259, NIP 113-25-17-031, REGON: 015838591 („Organizator”).
§3
Loteria urządzana jest na terenie miasta Łodzi w Centrum Handlowym Port Łódź, ul. Pabianicka 245, 93-457
Łódź („Centrum”).

§4
Loteria jest urządzana na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 201, poz. 1540 ze zmianami) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. Celem
Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowych i
usługowych biorących udział w loterii na terenie Centrum.
§5
Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celach przeprowadzenia Loterii
oraz celach marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Loterii jest
Inter IKEA Centre Polska S.A., ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich
danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród.
§6
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 138.641.00
brutto. Loteria posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonych w
Regulaminie.
§7
Loteria rozpoczyna się dnia 1 marca 2015 roku i ostatecznie kończy w dniu 17 maja 2015 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób
fizycznych dokonujących zakupu na terenie Centrum („Uczestnik”).
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UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§8
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Z Loterii wyłączone są:
a. produkty i usługi kantoru Exchange Group orazGetin Noble Bank S.A,
b. napoje alkoholowe,
c. produkty tytoniowe,
d. leki,
e. transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w
dowolnym punkcie,
f. transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
g. spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi,
h. wpłaty i wypłaty bankomatowe.
Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona będzie w terminie od dnia 1 marca
2015 roku do dnia 22 marca 2015 roku w godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum, a w punktach
sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Centrum, przez cały czas otwarcia tych
punktów, z zastrzeżeniem, iż: w dniu 22 marca 2015 roku sprzedaż promocyjna prowadzona będzie do
godz. 16:45. Pasaż handlowy Centrum jest otwarty w godzinach: 10:00 – 21:00 od poniedziałku do soboty
oraz 10:00 – 20:00 w niedzielę.
Wydawanie Kuponów loteryjnych („Kuponów“) prowadzone będzie w terminie od dnia 1 marca 2015 roku
do dnia 22 marca 2015 roku w godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu
22 marca 2015 roku wydawanie Kuponów prowadzone będzie do godz. 17:00.
Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a. w terminie określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu w punktach sprzedaży znajdujących się
na terenie Centrum dokona jednorazowego zakupu towarów/usług (na jednym dowodzie
zakupu), za kwotę nie mniejszą niż 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych, 0/100 groszy),
(„zakup promocyjny“),
b. w terminie określonym w pkt 3 niniejszego paragrafu odbierze Kupon w Punkcie Obsługi
Loterii,
c. w terminie określonym w § 9 pkt 2 niniejszego regulaminu spełni warunki określone w § 9 pkt
1 niniejszego regulaminu, oraz
d. w terminie określonym w § 10 pkt 3 i 4 niniejszego regulaminu prawidłowo wypełni Kupon i
wrzuci go do urny promocyjnej biorąc udział w losowaniu nagród etapowych oraz nagrody
głównej zgodnie z trybem w § 11 niniejszego regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu w Loterii (paragon fiskalny lub faktura
VAT). W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Loterii, o
których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wydania Kuponów będzie kwota dowodu
zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych.
W Loterii, nagród nie mogą otrzymać osoby niepełnoletnie oraz pracownicy: Organizatora, jego
podwykonawców, innych podmiotów którym Organizator oraz Administracja Centrum zleca prace przy
organizacji Loterii – pracownicy agencji reklamowej organizującej finał, hostessy, pracownicy agencji
zatrudniającej hostessy, pracownicy drukarni, graficy, pracownicy administracji Centrum, punktów
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sprzedaży znajdujących się na terenie Centrum, innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Loterii, pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum oraz członkowie
najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu
niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w
szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
7. Kupony wykonane są w formie papierowej karty z miejscem do wypełnienia danych osobowych oraz
zdrapką. Pod zdrapką znajduje się symbol lub informacja o wygranej Nagrodzie Natychmiastowej lub jej
braku. Kupony będą wydawane w Punkcie Obsługi Loterii.
8. Punkt Obsługi Loterii usytuowany będzie na terenie Centrum przy Punkcie Informacji Centrum przy sklepie
IKEA. Punkt Obsługi Loterii będzie czynny w terminie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 22 marca 2015
roku w godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu 22 marca 2015 roku
punkt ten czynny będzie do godz. 17:15.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia w trakcie trwania Loterii dodatkowego drugiego Punktu
Obsługi Loterii na terenie Centrum, jeśli zaistnieje taka konieczność, np. tworzenie się kolejek klientów
Centrum. W punkcie tym Uczestnik będzie miał możliwość otrzymania Kuponu.
10. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii wydaje Kupony za okazaniem dowodu Zakupu promocyjnego.
Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii opieczętowuje dowody Zakupu promocyjnego, na podstawie,
których wydano Kupon. Opieczętowany dowód Zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego
otrzymania Kuponu. Kwoty z różnych dowodów zakupu nie łączą się. Jeden Kupon przyznawany jest za
dokonanie zakupu towarów/usług, których kwota wynosi nie mniej niż 50,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że
w przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu promocyjnego za kwotę nie mniejszą niż
300,00 zł, wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania dwóch Kuponów. Przykładowo:
a. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 100 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 1
Kupon,
b. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 295 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 1
Kupon,
c. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 375 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 2
Kupony,
d. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 1.255 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 2
Kupony.
§9
1.

2.

Zadaniem Uczestnika jest zdrapanie farby zdrapkowej i sprawdzenie czy wygrał Nagrodę Natychmiastową
lub dodatkowy Kupon czy nie. Uczestnik ma prawo do Nagrody Natychmiastowej, jeżeli pod zdrapką na
Kuponie znajduje się symbol/informacja o wygranej. W takim przypadku Uczestnik wygrywa taką
Nagrodę Natychmiastową, jaka jest wskazana na Kuponie po odkryciu farby zdrapkowej. Uczestnik ma
prawo do odbioru dodatkowego Kuponu, jeżeli pod zdrapką na Kuponie znajduje się informacja:
„Dodatkowa szansa - nowy kupon”.
Do jednego Kuponu wygrywającego Nagrodę Natychmiastową lub dodatkowy Kupon przypisana jest
jedna nagroda lub jeden dodatkowy Kupon.
Nagrody Natychmiastowe i dodatkowe Kupony będą do odbioru w Punkcie Obsługi Loterii na terenie
Centrum w terminie od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 22 marca 2015 roku w godzinach otwarcia tego
punktu, z zastrzeżeniem, iż w dniu 22 marca 2015 roku nagrody będzie można odbierać do godz. 17:15.
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Nagrody Natychmiastowe oraz dodatkowe Kupony będą wydawane wyłącznie za okazaniem Kuponu z
oznaczeniem wygranej Nagrody Natychmiastowej lub z informacją „Dodatkowa szansa - nowy kupon”
oraz po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru. Hostessa oznacza Kupon, na podstawie którego wydano
Nagrodę Natychmiastową lub dodatkowy Kupon. Ostemplowany Kupon nie uprawnia do ponownego
odbioru Nagrody Natychmiastowej lub dodatkowego Kuponu.
§ 10
1.

2.

3.

4.

5.

Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kupony, mogą wziąć udział w losowaniach nagród etapowych oraz
nagród głównych w Loterii. W tym celu, Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kupon i
wrzucić go do urny.
Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera imię i nazwisko, adres zameldowania wraz z miejscowością, nr
dowodu Zakupu promocyjnego (paragonu lub faktury VAT), podpis Uczestnika wyrażający zgodę na
przetwarzanie jego danych w celach określonych w § 5 niniejszego regulaminu oraz adres email lub numer
telefonu służący do kontaktu..
Uczestnik może wrzucić Kupon do urny promocyjnej w jednym z trzech etapów Loterii:
a. Etap I: od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 8 marca 2015 roku w godzinach otwarcia pasażu
handlowego Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu 8 marca 2015 roku etap I kończy
zamknięciem urny o godz. 17:15,
b. Etap II: od godz. 17.25 dnia 8 marca 2015 roku do dnia 15 marca 2015 roku w godzinach
otwarcia pasażu handlowego Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu 15 marca 2015 roku etap II
kończy zamknięciem urny o godz. 17:15,
c. Etap III Wielki Finał: od godz. 17.25 dnia 15 marca 2015 roku do dnia 22 marca 2015 roku w
godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu 22 marca 2015
roku etap III kończy zamknięciem urny o godz. 17.15.
Urna promocyjna wystawiona będzie na terenie Centrum przy Punkcie Obsługi Loterii z zastrzeżeniem, że
urna promocyjna będzie zamykana w dniu 8 oraz 15 marca 2015 roku w godzinach od 17:15 do 17:25 w
związku z koniecznością przesypania Kuponów i przygotowania ich do przeprowadzenia losowań nagród
etapowych.
W losowaniu Nagród Głównych będą brały udział wszystkie Kupony wrzucone do urny promocyjnej w
terminach wskazanych w pkt 3 niniejszego paragrafu.
§ 11

1. Losowania Nagród etapowych odbędą się w dniach:
a. w dniu 8 marca 2015 roku spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urny promocyjnej w I
etapie Loterii zostaną rozlosowane nagrody etapowe określone w par 12 pkt 2 niniejszego
regulaminu,
b. w dniu 15 marca 2015 roku spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urny promocyjnej w
II etapie Loterii zostaną rozlosowane nagrody etapowe określone w par 12 pkt 3 niniejszego
regulaminu,
c. w dniu 22 marca 2015 roku spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urny promocyjnej w
III etapie Loterii zostaną rozlosowane nagrody etapowe określone w par 12 pkt 4 niniejszego
regulaminu.
Nagrody etapowe będą losowane w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowej.
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2. Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone publicznie na terenie Centrum w Atrium przy sklepie IKEA
dostępnym dla Uczestników Loterii o godz. 17:30 z zastrzeżeniem przesunięcia jednak nie później niż do
godz. 18:00. Nagrody będą losowane poprzez ręcznie wylosowanie Kuponu spośród Kuponów wrzuconych
do urny.
3. Nagroda główna będzie losowania bezpośrednio po zakończeniu losowania nagród z III etapu Loterii.
Komisja dokona zmieszania wszystkich Kuponów wrzuconych do urny w I, II oraz III etapie. W losowaniu
nie biorą udział Kupony wylosowane w losowaniach nagród etapowych.
4. Losowania odbędą się w obecności członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru. Warunkiem przyznania
nagrody jest osobista obecność (lub obecność pełnomocnika, dysponującego pisemnym pełnomocnictwem
osoby, której dane znajdują się na Kuponie z podpisem uwierzytelnionym notarialnie) i spełnienie
warunków określonych w pkt 5 niniejszego paragrafu.
5. Każda z nagród etapowych oraz nagroda główna będzie losowana w następujący sposób:
a. Po wylosowaniu Kuponu Komisja dokona: jego weryfikacji zgodnie z par 10 pkt 2 niniejszego
regulaminu oraz pkt 6 niniejszego paragrafu. Losowanie będzie prowadzone do momentu
wylosowania poprawnego Kuponu.
b. Jeśli Kupon okaże się prawidłowy, to osoba prowadząca losowanie odczyta przez system
nagłaśniający imię i nazwisko oraz miejscowość, które widnieją na Kuponie.
c. Zadaniem Uczestnika, którego dane zostały wyczytane jest zgłoszenie się na scenę, na której
odbywa się losowanie w ciągu 2 minut od momentu wyczytania jej danych,
d. Osoba, która zgłosi się na scenę w trybie określonym w pkt c powyżej jest zobowiązana okazać
oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), którego numer jest tożsamy z numerem
wpisanym na Kuponie oraz dokument tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i
nazwisko) będą tożsame z danymi podanymi na Kuponie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
zgłoszenia się pełnomocnika okazane pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3 niniejszego
paragrafu zawiera imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa tożsame z wyczytanymi
danymi. Spełnienie tego warunku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody.
e. Jeżeli:
 osoba nie zgłosi się na scenę do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 2 minut
od momentu wyczytania jej danych; lub
 osoba nie okaże dowodu zakupu oraz dokumentu tożsamości w ciągu 2 minut
od momentu zgłoszenia się na scenę do osoby prowadzącej; lub
 okazany dokument tożsamości będzie zawierał dane (imię i nazwisko) inne niż
wskazane na Kuponie; lub
 okazany dowód zakupu będzie zawierał inny numer niż numer wskazany na
Kuponie; lub
 okazany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu promocyjnego; lub
 osoba, która zgłosiła się i okazała dokument tożsamości nie jest osobą, której
dane widnieją na Kuponie, z zastrzeżeniem, iż prawo do nagrody zostanie
przyznane, jeśli w zastępstwie wylosowanej osoby zgłosi się jej pełnomocnik
dysponujący pisemnym pełnomocnictwem tej osoby, z podpisem
uwierzytelnionym notarialnie oraz dowodem tożsamości ze zdjęciem, w
którym dane będą tożsame z danymi ustanowionego pełnomocnika; lub
 osoba, która zgłosiła się na scenę dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej
nagrody podpisując pisemną rezygnację z nagrody,
wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.
f. Losowanie danej nagrody będzie prowadzone do momentu wyłonienia Laureata.
g. Raz wylosowany Kupon nie bierze udziału w dalszym losowaniu,
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h. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w każdym etapie oraz nagrodę
główną.
6.

Weryfikacja Kuponów odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane Kupony
niewypełnione danymi osobowymi, zawierające dane więcej niż jednej osoby, niezawierające podpisu
Uczestnika, nieczytelne, kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką, przekształcane
(np. przyklejane na pocztówki lub inne materiały) oraz Kupony, które przynależą do innego Centrum.
Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród uczestnikowi Loterii.
§ 12

1.

W Loterii przewidziano jedną Nagrodę Główną o łącznej wartości 68.778,00 zł brutto w postaci
samochodu osobowego marki CITROEN C4 Cactus, 1.2 VTi 82KM Fell (rok produkcji 2014) o wartości
61.900,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6.878,00 zł, która przeznaczona
zostanie na zapłatę stosownego podatku od nagrody. Szczegóły nagrody w postaci samochodu osobowego
wskazane są w Załączniku do Regulaminu.

2.

W I etapie Loterii przewidziano następujące nagrody etapowe o łącznej wartości 15.056,00 zł brutto:
a. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 100,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 1.000,00 zł
brutto,
b. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 200,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 2.000,00 zł
brutto
c. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 500,00zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 2.500,00 zł brutto
d. TV marki Samsung 46 cali o wartości 2.000,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 4.000,00 zł
brutto
e. nagroda główna: bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na
terenie Centrum Handlowego Port Łódź o wartości 5.000,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 556,00 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 5.556,00 zł brutto.

3.

W II etapie Loterii przewidziano następujące nagrody etapowe o łącznej wartości 15.056,00 zł brutto:
a.

b.

c.
d.

bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 100,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 1.000,00 zł
brutto,
bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 200,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 2.000,00 zł
brutto
bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 500,00 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 2.500,00 zł
TV marki Samsung 46 cali o wartości 2.000,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 4.000,00 zł
brutto
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e.

nagroda główna: bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na
terenie Centrum Handlowego Port Łódź o wartości 5.000,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 556,00 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 5.556,00 zł brutto.

4.

W III etapie Loterii przewidziano następujące nagrody etapowe o łącznej wartości 15.056,00 zł brutto: .
a. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 100,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 1.000,00 zł
brutto,
b. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 200,00 zł brutto – 10 nagród o łącznej wartości 2.000,00 zł
brutto
c. bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na terenie Centrum
Handlowego Port Łódź o wartości 500,00 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 2.500,00 zł brutto
d. TV marki Samsung 46 cali o wartości 2.000,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 4.000,00 zł
brutto
e. nagroda główna: bony / karty na zakupy w sklepach wskazanych w pkt 6 niniejszego paragrafu na
terenie Centrum Handlowego Port Łódź o wartości 5.000,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 556,00 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 5.556,00 zł brutto.

5.

W Loterii przewidziano następujące Nagrody Natychmiastowe o łącznej wartości 24.695,50 zł brutto:
czekolady Portu Łódź o wartości 3,30 zł brutto – 4.150 nagród łącznej wartości 13.695,00 zł brutto,
a. bon / karta na zakupy w sklepie IKEA o wartości 20,00 zł brutto – 300 nagród o łącznej wartości
6.000,00 zł brutto,
b. bon / karta na zakupy w sklepie IKEA o wartości 10,00 zł brutto – 500 nagród o łącznej wartości
5.000,00 zł brutto,
Bony / karty, które są nagrodami w Loterii można realizować w następujących sklepach na terenie
Centrum: LEROY MERLIN, HEAVY DUTY, KAKADU, VERO MODA, TAKKO, GO SPORT,
MARKS&SPENCER, IKEA, WITTCHEN.
Dodatkowo Organizator zapewnia w puli emitowanych Kuponów, 5.000 sztuk Kuponów umożliwiających
powtórny odbiór Kuponu. Jeden Kupon z tekstem: „Dodatkowa szansa - nowy kupon ” pozwala na
powtórny odbiór jednego Kuponu.
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby
trzecie wskazane przez zwycięzcę.

6.

7.

8.

§ 13
Wynik danego losowania nagród zostanie ogłoszony podczas losowania przez system nagłaśniający dźwięk.
§ 14
1.
2.

Nagrody etapowe zostaną wydane w miejscu losowania, bezpośrednio po jego zakończeniu.
Nagroda główna zostanie wydana do dnia 10 kwietnia 2015 roku w salonie dealera Citroena: SYGUŁA Sp.
J., ul. Limanowskiego 156, 91-034 Łódź.
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3.
4.

Wszystkie nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 15
1. Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze Administracji Centrum,
w Punktach Obsługi Loterii oraz w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00).
2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej.
Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad
prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii („Komisja”),
działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie
Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń
osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
3. Osoby odpowiedzialne za udostępnienie urn, wydające Kupony, wydające nagrody natychmiastowe,
etapowe i główne, oraz inne czynności techniczne (np. listonosz, kierowca wiozący losy, osoby obsługujące
korespondencję, itp.) nie są zobowiązane posiadać świadectw zawodowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 16
1.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 roku. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za
pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.

2.

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane
listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora z dopiskiem na
kopercie „REKLAMACJA – 5 URODZINY PORTU ŁÓDŹ”. Dopisek nie jest obowiązkowy.

3.

Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej roszczenie
oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia.

4.

Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 17 maja 2015 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o
wyniku reklamacji).

5.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

6.

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne.

7.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegać jego
postanowień.
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„5 URODZINY PORTU ŁÓDŹ”

CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 KM Fell
Rok Produkcji 2014r.
Główne elementy wyposażenia standardowego:
 ABS/REF/AFU/ESP/ASR
 Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe
 (Poduszka powietrzna pasażera sufitowa ("Airbag in Roof")
 Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)
 Czujnik ciśnienia w ogumieniu
 Reflektory halogenowe (pozycyjne / mijania / drogowe)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Relingi dachowe
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Lusterka zewnętrzne czarne lakierowane
 Centralny zamek
 Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne)
 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) + regulacja kierownicy na wysokość
 Kierownica skórzana dwukolorowa
 Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, na wysokość, z regulacją kąta pochylenia oparcia
 Fotel pasażera regulowany wzdłużnie, z regulacją kąta pochylenia oparcia
 Klimatyzacja manualna
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie
 Magic Wash - spryskiwacze wbudowane w wycieraczki
 Szyby przednie sterowane elektrycznie + szyby tylne uchylne
 Tablet dotykowy 7''
 System audio MP3 z 4 głośnikami
 Port USB + gniazdo 12V + złącze AUX
 zestaw głośno mówiący Bluetooth
 Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy
 Obręcze stalowe 16"
 Kolor nadwozia : BLUE LAGOON
Wyposażenie dodatkowe:
 PAKIET MIEJSKI (Kamera cofania + radar parkowania tył)
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