Regulamin Akcji „ Bezpłatnie Pakujemy Prezenty”
1. NAZWA AKCJI
Akcja Bezpłatnie Pakujemy Prezenty zwana w dalszej części Akcją, jest prowadzona na terenie Centrum
Handlowego VIVO! Krosno w obrębie Strefy Świątecznej Home Decor.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem Akcji jest Home Decor z siedzibą w Zalesie 5d; 38-423 Miejsce Piastowe.
3. Organizator akcji działa na podstawie umowy z VIVO! Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta
70, 00-838 Warszawa.
4. DEFINICJE
Produkt – towar zakupiony/a w sklepach i punktach usługowych znajdujących się na terenie VIVO! Krosno
Dowód zakupu zwany dalej „Dowodem Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura VAT (wystawiona
na osobę fizyczną, a nie na podmiot gospodarczy) lub rachunek stwierdzający zakup Produktu.
a) potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą (pod warunkiem możliwości
bezpośredniej identyfikacji podmiotu sprzedającego jako najemcy VIVO! Krosno);
b) paragon z kasy fiskalnej;
c) dokument KP w przypadku płatności gotówką.
5. CZAS TRWANIA AKCJI.
Akcja trwa od dnia 30.11.2018 roku od godz. 9:00 do dnia 02.12.2018 roku. do godz. 21:00.
6. UCZESTNICY AKCJI.
Uczestnikiem akcji na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, dokonująca
zakupu Produktu na terenie Centrum Handlowego VIVO! Krosno w dniach 30.11.2018 roku od godz. 9:00
do dnia 02.12.2018 roku. do godz. 20:30 i spełniająca warunki Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
7. Aby wziąć udział w Akcji należy:
a) w dniach 30.11.2018 roku od godz. 09:00 – 02.12.2018 roku do godz. 20:30 na terenie VIVO! Krosno,
dokonać zakupu dowolnego Produktu/ów;
b) okazać w Punkcie Pakowania Prezentów dowód zakupu;
c) każdy uczestnik jest upoważniony do jednorazowego zapakowania max. 3 produktów.
8. WYŁĄCZENIA Z AKCJI
Z Akcji wyłączone są produkty wielkogabarytowe (typu duży sprzęt AGD, telewizory, łóżka, stoły, sofy itp.)
9. DANE OSOBOWE
Organizator na potrzeby Akcji nie pobiera żadnych danych osobowych.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Akcji do wglądu w:
• Biurze Administracji Centrum Handlowego VIVO! Krosno,
• w Punkcie Pakowania Produktów;
• na stronie: www.vivo-shopping.com/pl/krosno/aktualnosci/pakowanie-prezentow-w-vivo/ID19421
11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.

