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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników promocji „OGRZEJ SIĘ 

MIŁOŚCIĄ”. 

2. Organizatorem promocji jest Atrium Plejada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C, 04-175 Warszawa, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712155,  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000,00 

PLN, nr NIP 525-26-39-193. 

3. Promocja przeprowadzana jest na terenie centrum handlowego Atrium Plejada, Nowaka-

Jeziorańskiego 25, 41-923 Bytom, Polska („Centrum Handlowe”). 

4. Promocja prowadzona jest pod nazwą „OGRZEJ SIĘ MIŁOŚCIĄ”.  

5. Weryfikacja paragonów oraz odbiór voucherów, każdy na zestaw 2 kaw dla dwojga odbędzie 

się w Punkcie Obsługi Promocji zlokalizowanym w Atrium Plejada w okresie od 12 do 14 

lutego 2018 r. w godzinach 12:00 – 20:00 lub do wyczerpania przeznaczonej puli voucherów. 

6. Nagrodami jest 300 szt. voucherów, każdy na zestaw 2 kaw (czarne lub białe) do jednej z 3 

kawiarni znajdujących się w Atrium Plejada (Carte d’Or; Grycan; Tchibo). Vouchery są 

dedykowane do każdej z wymienionych kawiarni w ilości po 100 szt. 

Uczestnik Promocji może dokonać wyboru vouchera do jednej z 3 kawiarni. W przypadku 

wyczerpania puli voucherów dedykowanej do danej kawiarni, uczestnik promocji ma do 

wyboru vouchery do pozostałych kawiarni. O wyborze kawiarni decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Realizacja voucherów na zestaw 2 kaw możliwa jest tylko i wyłącznie w kawiarniach  

Carte d’Or; Grycan; Tchibo, znajdujących się na terenie Atrium Plejada w terminie 

od 12.02.2018- 28.02.2018 r. 

 

8. Do wzięcia udziału w promocji uprawnia zakup dowolnych towarów lub usług 

udokumentowany maksymalnie dwoma dowodami zakupu, tj. paragonami lub fakturami VAT 

(wystawionymi na osobę fizyczną), o wartości łącznej co najmniej 100,00 zł (słownie: sto 
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złotych) brutto, dokonany w dniach od 12-14.02.2018 („Okres Sprzedaży”), w sklepach lub 

punktach usługowych Centrum Handlowego, z wyłączeniem zakupu w następujących 

sklepach: Carrefour i Hebe oraz z wyłączeniem zakupu następujących towarów i usług: zakup 

usług bankowych, wymiana walut, zakup leków, zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

Jeżeli na paragonie widnieje zakup powyższych towarów lub usług, ich wartość zostanie 

odjęta od kwoty na danym paragonie. Celem uczestniczenia w promocji uczestnik 

zobowiązany jest do obowiązkowej przedstawienia paragonów (faktur) w Punkcie Obsługi 

Promocji. Rejestracji paragonów (dowodów zakupu) potwierdzających zakup dokonany w 

okresie 12-14.02.2018 r., można dokonać w okresie od 12 do 14 lutego 2018 r. w godzinach 

funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji tj. od 12:00 do 20:00. 

9. Punkt Obsługi Promocji - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane na 

pasażu Centrum, pomiędzy sklepem RTV EURO AGD a sklepem Reserved, czynne w dniach 

12-14.02.2018 r. w godzinach  12:00-20:00, w którym hostess/y będą obsługiwać 

uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

10. Pula voucherów, każdy na zestaw 2 kaw jest ograniczona i wynosi 100 szt. na każdy dzień 

trwania p[romocji. Vouchery wydawane są do wyczerpania przeznaczonej puli w danym 

dniu. Po wyczerpaniu ilości voucherów przeznaczonych na dany dzień, klientom nie 

przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień 

Regulaminu. Niewykorzystana dzienna pula voucherów przechodzi na nastęny dzień akcji. 

11. Kwota na paragonie, stanowiąca wielokrotność kwoty wymaganej, nie upoważnia do odbioru 

więcej niż jednego voucheru. Przykładowo, paragon na 1000 zł upoważnia do odbioru tylko 

jednego vouchera. 

 

§ 2 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Udział w promocji mogą wziąć osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu, o wartości wskazanej w § 1 ust. 8, 

w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Centrum Handlowego (za 
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wyjątkiem Hipermarketu Carrefour oraz Hebe) w dniach 12-14.02.2018, w godzinach pracy 

Galerii, następnie zgłoszenie się do osoby obsługującej Punkt Obsługi Promocji w godzinach i 

dniach jego funkcjonowania i okazanie paragonu lub paragonów, potwierdzających dokonanie 

zakupu na ww. kwotę. Paragony zostaną ostemplowane przez hostessę.  

3. Paragony zgłoszone w promocji nie mogą być wykorzystywane ponownie w celu uczestnictwa 

w promocji.  

4. Kolejność odbioru voucherów na zestaw 2 kaw oraz możłiwość wyboru kawiarni jest zgodna z 

kolejnością zgłoszeń z paragonami w Punkcie Obsługi Promocji. 

5. Uczestnictwa w promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania voucheru nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ  

 

Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora Promocji, który oceniać będzie spełnienie przez 

uczestnika promocji warunków określonych w niniejszym regulaminie, uprawniających uczestnika 

do otrzymania vouchera każdy na zestaw 2 kaw do jednej z 3 kawiarnii (Grycan, Tchibo lub Carte 

D’or).  

 

§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do dnia 05.03.2018 r. na adres Organizatora. 

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 3 osób: przedstawicieli  Organizatora Promocji 

- Dyrekcji Centrum Handlowego. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 

formie pisemnej, w terminie określonym w § 4 ust. 1 powyżej. 

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. 
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4. Postępowanie reklamacyjne nie zamyka drogi dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa.  

 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone 

niniejszym regulaminem. 

2. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora Promocji, w biurze administracji 

Centrum Handlowego, w Punkcie Obsługi Promocji i na stronie  

www.atrium-plejada.pl  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa powszechnego. 

http://www.atrium-plejada.pl/

