Regulamin akcji promocyjnej „Bon o wartości 10 zł”
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej „Bon o wartości 10 zł” (zwanej dalej „Promocją”) jest DWIE
DOLINY MUSZYNA-WIERCHOMLA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława
Noakowskiego 10/23, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru

Sądowego

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

dla

m.

st.

Warszawa

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 25795 , NIP: 525-20-62-629,
o kapitale zakładowym w wysokości 16.862.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
§2
Warunki uczestnictwa
1.

W Promocji może uczestniczyć każdy, kto w czasie trwania Promocji spełni następujące
kryteria:
1)

jest posiadaczem karty płatniczej wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwaną
dalej „Bankiem”);

2.

2)

odwiedzi jeden z oddziałów Banku;

3)

odbierze w Banku bon zniżkowy na kwotę 10 zł (zwany dalej „Bonem”).

Osoba spełniająca warunki określone w ust. 1 zwana będzie dalej „Uczestnikiem”.
§3
Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 01 grudnia 2016 r. do dnia zakończenia sezonu narciarskiego
2016/2017, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2017 r.
2. W przypadku zakończenia sezonu narciarskiego przed dniem 31 marca 2017 r.,
Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.wierchomla.com.pl z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji. W przypadku
przedłużenia czasu trwania Promocji Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.wierchomla.com.pl.
§4
Zasady Promocji
1.

Kupon uprawnia Uczestnika do otrzymania zniżki w kwocie 10 zł przy zakupie dowolnego
karnetu czasowego lub wielodniowego na stacjach narciarskich: Wierchomla 1, Szczawnik
1, Szczawnik 2, Toczek, Polanki, Płatek, Frycek, Stonoga i Ryczek (każda zwana dalej
indywidualnie „Stacją”), pod warunkiem przekazania w kasie biletowej Stacji Bonu.

2.

Liczba Bonów nie jest ograniczona.
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3.

Bon może zostać zrealizowany w kasie Stacji w czasie trwania Promocji, o którym mowa w
§ 3.

4.

Zasady akceptacji Bonów:
a)

Uczestnik powinien okazać i przekazać Bon kasjerowi w kasie Stacji przed dokonaniem
płatności za zakupiony karnet;

b)

okazanie lub przekazanie kasjerowi Bonu po dokonaniu płatności za zakupiony karnet
nie będzie uprawniało do naliczenia i otrzymania zniżki.

5.

Bon nie uprawnia do otrzymania zniżki w przypadku zakupu karnetów punktowych.

6.

Jeden Bon upoważnia do otrzymania zniżki przy zakupie jednego karnetu.

7.

Przy zakupie karnetu naliczenie i otrzymanie zniżki dokonywane jest wyłącznie na
podstawie jednego Bonu. Bony nie podlegają łączeniu.

8.

Płatność za karnet może być dokonana wyłącznie gotówką.

9.

Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Bonu na jego równowartość pieniężną w
gotówce.

10. Promocja

nie

łączy

się

z

innymi

promocjami,

których

organizatorem

lub

współorganizatorem jest Organizator.
§5
Reklamacje
1.

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na adres siedziby Organizatora.

2.

Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

3.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
§6
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w okresie trwania Promocji na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.wierchomla.com.pl
Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2016roku.
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