REGULAMIN PROMOCJI
„TOTEN LEŻAK”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady udziału w promocji „Toten
leżak”, zwanym dalej „Regulaminem”.
2. Organizatorem Promocji jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 716), przy ul.
Bartyckiej 114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS nr 0000106056, NIP 844 – 18 – 09 – 717 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie siedziby firmy KIM, w Warszawie
(00-716) przy ul. Bartyckiej 114 oraz przy ul. Bartyckiej 173.
§2
Czas trwania Promocji oraz warunki uczestniczenia
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.06.2017 roku, a kończy w dniu wyczerpania puli nagród
przewidzianych w promocji.
2. W Promocji może uczestniczyć: osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili przystąpienia do promocji
ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu produktów objętych promocją, wymienionych w ust. 4 poniżej, jako
konsument w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z
2014 r. poz. 121 z późń. zm.), przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2014 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późń. zm.), będąca osobą fizyczną oraz
przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z
2004 r. nr 173 poz. 1807 z późń. zm.), będąca osobą prawną.
3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także najbliżsi członkowie rodzin tych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Z promocji mogą skorzystać osoby lub firmy, zgodnie z ust. 2, które dokonały jednorazowo zakupu
produktów
marki
toten
w
placówce
handlowej
Organizatora
w
Warszawie
przy
ul. Bartyckiej 114, za kwotę min. 1200 zł brutto. W ramach promocji Uczestnicy otrzymują prawo do
zakupienia leżaka z nadrukiem reklamującym markę Toten w specjalnej cenie promocyjnej 1,00 zł brutto
za sztukę (słownie: jeden złoty brutto) – będzie on wręczany przez sprzedawcę wyłącznie w momencie
zakupu w placówce handlowej Organizatora.
5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.
6. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
7. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Promocji,
w tym prawa do zakupu leżaka w promocyjnej cenie.
8. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do
celów promocyjnych przez Organizatora i do publikacji w takich kanałach, jak strona internetowa kim24.pl
oraz profile Organizatora na portalach Facebook i Instagram.
§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest: na stronie internetowej Organizatora, to jest: www.kim24.pl
oraz w siedzibie i sklepach (sklepach, w których można zakupić produkty objęte promocją) Organizatora w
Warszawie, przy ul. Bartyckiej 114 oraz przy ul. Bartyckiej 173.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

