REGULAMIN PROMOCJI „PAKUJEMY PREZENTY”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Centrum Handlowe Atrium Plejada Atrium Poland 1 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Plejada 2 Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 148, 02-326 Warszawa, nr NIP 525-26-39-193
2. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących klientami Centrum Handlowego Atrium
Plejada („Klient”). Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, dokonująca
zakupu na terenie Galerii, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

3.

Promocja przeprowadzana jest na terenie Centrum Handlowego Atrium Plejada, NowakaJeziorańskiego 25, 41-923 Bytom, Polska.

4.

Promocja prowadzona jest pod nazwą „PAKUJEMY PREZENTY” i ma charakter lokalny.

5.

Rejestracja paragonów oraz możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi pakowania prezentów
odbędzie się w Punkcie Pakowania Prezentów zlokalizowanym w Atrium Plejada
w okresie od 20 do 23 grudnia 2017 r. w godzinach od 12:00-20:00.

6. Udział w promocji mogą wziąć osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w niniejszym regulaminie.
§2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu, o wartości wymienionych w § 1
ust. 5, w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Centrum Handlowego
Atrium Plejada (za wyjątkiem Hipermarketu Carrefour oraz Hebe) w dniach 20-23.12.2017, w
godzinach otwarcia Centrum, następnie zgłoszenie się do osoby obsługującej PUNKT
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PAKOWANIA PREZENTÓW w godzinach jego funkcjonowania i okazanie paragonu
potwierdzającego dokonanie zakupu na ww. kwotę w celu obowiązkowej rejestracji.
Rejestrację paragonu (dowodu zakupu) potwierdzającego zakup dokonany w okresie 2023.12.2017 r., oraz możliwość skorzystania z usługi pakowania prezentów można dokonać w
tym samym dniu, który widnieje na dokumencie potwierdzającym dokonanie zakupu (tj. w
dniu dokonania zakupu). Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie ten produkt, który jest
wykazany na dokumencie potwierdzającym zakup, dokonane w terminie obowiązywania Akcji
Promocyjnej. Rejestracja paragonów mołżiwa będzie w godzinach funkcjonowania Punktu
Pakowania Prezentów

2.

Zakup uprawniający do wzięcia udziału w promocji – zakup dowolnych towarów lub usług
udokumentowany dowodem zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT (wystawionymi na osobę
fizyczną), o wartości minimalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, dokonany
w Okresie Sprzedaży uprawniającego do wzięcia udziału w promocji tj. w dniach od
20-23.12.2017, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (z
wyłączeniem zakupu w następujących punktach Carrefour i Hebe oraz z wyłączeniem zakupu
takich towarów i usług jak – zakup usług bankowych, wymiany walut, zakup leków, zakup
alkoholu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr
70 poz. 473, nie będą uwzględniane w promocji.

3. Kwota na paragonie, stanowiąca wielokrotność kwoty wymaganej, nie upoważnia do
możliwości skorzystania z wielokrotności usługi pakowania prezentu. Np. paragon na kwotę
500 zł upoważnia do skorzystania z usługi pakowania jednego prezentu. Paragonów nie można
łączyć.
4. Jedna osoba ma prawo do skorzystania z usługi pakowania prezentów w ilości okazanych
i zarejestrowanych paragonów.
5. Kolejność skorzystania z usługi pakowania prezentów jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z
paragonami w Punkcie Pakowania Prezentów przy czym klient, który chce ponownie
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skorzystać z promocji pakowania prezentów i zarejestrować kolejny paragon musi udać się na
koniec kolejki.
6. Przed skorzystaniem z usługi pakowania prezentów, należy podać hostessie obsługującej Punkt
Pakowania Prezentów dane wymagane do rejestracji w promocji.
7. Nie podanie danych wyklucza uczestnika z udziału w promocji.
8. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji i ich najbliższa rodzina
(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
9. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Handlowego Atrium Plejada oraz
Najemcy Centrum Handlowego Atrium Plejada.
10. Wykorzystane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu po rejestracji zostają oznaczone
pieczątką i nie mogą zostać ponownie wykorzystane w ramach Akcji Promocyjnej
„PAKUJEMY PREZENTY”.
11. Bezpłatnemu pakowaniu podlega produkt/y, o wymiarach nie większych niż: długość 60 cm,
szerokość 50 cm, wysokość 30 cm, oraz maksymalnej masie do 10 kg.
12. Artykuły do pakowania prezentów: Standardowe opakowania tj. papier ozdobny, wstążki,
ozdoby świateczne i dodatki.
13. Punkt Pakowania Prezentów – specjalnie oznaczone miejsce w Centrum Handlowym
zlokalizowane na pasażu Centrum na przeciwko lini kass Carrefour, czynne w okresie od
20-23.12.2017 r. w godzinach 12:00-20:00.
14. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z
29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
15. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
16. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
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§3
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń uzestnika promocji w związku z jego udziałem w Akcji, a w każdym
razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji. Reklamacje należy zgłaszać
pisemnie na adres: Administracja Centrum Handlowego Atrium Plejada, al. Jana Nowaka
Jeziorańskiewgo 25, 41-923 Bytom.
2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 3 osób: przedstawicieli Organizatora Promocji
- Dyrekcji Galerii Centrum Handlowego Atrium Plejada. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, w terminie określonym w § 4 ust. 1 powyżej.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie trwania
promocji.
3. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora Promocji, w Administracji
Centrum Handlowego Atrium Plejada, w Punkcie Pakowania Prezentów i na stronie
www.atrium-plejada.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
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