REGULAMIN PROMOCJI
„Eko torba gratis” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 02 sierpnia 2018 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji pod hasłem „Eko torba gratis”
(zwanej dalej „Promocją”) są:
a) Hala Koszyki sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
b) Piotr i Paweł S.A., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań
c) Rossmann SDP sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź
d) Kraina Serów Sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 9, lok 2; 02-004 Warszawa
e) Dorota Kwapniewska Crazy Butcher, al. 3 maja 3 lok.3, 05-501 Piaseczno
f) Duka International S.A., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa
g) Damas sp. z o.o. sp. k., ul. Słomińskiego 19 lok. 81, 00-195 Warszawa
h) Smak Natury Sp. Z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 19 lok. 1, 02-797 Warszawa
i) A New Therapy sp. z o.o., ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa
j) Dressler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dublin spółka komandytowoakcyjna, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
k) M.P. Koszyki Sp. Z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
l) EBS S.A., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
m) Salon de The Barbara Gierchatowska, ul. Browarna 4, 00-341 Warszawa
2. Przyrzekającymi upominki są podmioty, określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z
zastrzeżeniem, iż dany podmiot przyrzeka upominek tylko za zakupy u niego dokonane.
Administratorem danych osobowych jest ten podmiot wymieniony w § 1 ust. 1 niniejszego
Regulaminu u którego dokonano zakupu. Dane osobowe Dane osobowe Organizator
wykorzysta jedynie w celu przekazania upominków i nie będzie ich przetwarzał w jakikolwiek
inny sposób. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, na cele związane z uczestnictwem w promocji.
§2
Termin i miejsce Promocji
1. Promocja prowadzona jest przez podmioty wymienione w § 1 niniejszego regulaminu w
Kompleksie Biurowo-Handlowym Koszyki, 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 63.
2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 02 sierpnia 2018 i obowiązuje do odwołania lub
wyczerpania zapasów upominków.
§3
Uczestnicy Promocji
Uczestnikami Promocji mogą być Klienci punktów „Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Kraina Serów”,
„Crazy Butcher”, „DUKA”, „Damas”, „Smak Natury”, „L’Erborario”, „Księgarnia Świat Ksiązki”,
„Piekarnia Aromat”, „Pralnia 5asec”, „Salon de The” zlokalizowanych w Hali Koszyki, którzy dokonają
jednorazowego zakupu towaru w jednym z wyżej wymienionych punktów na kwotę co najmniej 100
zł brutto. Zakupy w punktach nie sumują się.

§4
Zasady Promocji
1. Promocją objęte są towary dowolnej marki, w tym także usługi dostępne w ofercie punktów
„Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Kraina Serów”, „Crazy Butcher”, „DUKA”, „Damas”, „Smak
Natury”, „L’Erborario”, „Księgarnia Świat Ksiązki”, „Piekarnia Aromat”, „Pralnia 5asec”,
„Salon de The” poza artykułami alkoholowymi, tytoniowymi oraz farmaceutycznymi.

2. W czasie trwania Promocji Uczestnik, który dokona zakupu w ramach jednorazowej transakcji
na kwotę co najmniej 100 zł w punktach „Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Kraina Serów”, „Crazy
Butcher”, „DUKA”, „Damas”, „Smak Natury”, „L’Erborario”, „Księgarnia Świat Ksiązki”,
„Piekarnia Aromat”, „Pralnia 5asec”, „Salon de The” zlokalizowanych w Hali Koszyki
uprawniony jest do otrzymania upominku w postaci torby na zakupy o wartości 15 zł brutto.
Dostępne są dwa rodzaje toreb z nadrukami przy czym Organizatorzy zastrzegają, iż Uczestnik
nie ma wpływu na wybór torby, które są losowe wybierane.
3. Upominek można otrzymać w punkcie, w którym dokonano zakupów w godzinach jego
otwarcia. Upominki są wydawane tylko w punkcie bez możliwości ich wysyłki, na podstawie
przedstawionego paragonu zakupu w okresie trwania Promocji.
4. Łączna ilość upominków przeznaczonych do rozdania wynosi 600 sztuk.
5. Po wyczerpaniu zapasów upominków lub zakończeniu Promocji brak jest możliwości
otrzymania upominku.
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Promocji ograniczona jest do
wysokości kwoty wartości jednego upominku to jest kwoty 15 zł brutto.
2. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji Promocji należy kierować do Organizatorów Promocji.
3. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych
przepisów prawnych.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane w trakcie
trwania Promocji w sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru.
2. Reklamacje będą rozpoznawane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
złożenia reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji „Eko torba gratis” dostępny jest w punktach „Piotr i Paweł”,
„Rossmann”, „Kraina Serów”, „Crazy Butcher”, „DUKA”, „Damas”, „Smak Natury”,
„L’Erborario”, „Księgarnia Świat Ksiązki”, „Piekarnia Aromat”, „Pralnia 5asec”, „Salon de The”
zlokalizowanych w Hali Koszyki oraz stronie internetowej Hali Koszyki w domenie
www.koszyki.com.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w regulaminie.
4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie ma
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w stosownych przepisów.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad
Promocji w granicach przewidzianych przepisami prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 02 sierpnia 2018r. do odwołania lub wyczerpania zapasów
upominków.

