Aneks do regulaminu
AKCJA PROMOCYJNA „VALDINOX SKANDIC z MEGA RABATEM- 50%”

Gniezno dnia 27 kwietnia 2020r
Organizatorem akcji promocyjnej pt. „naczynia VALDINOX SKANDIC MEGA RABATEM - 50%”
(dalej: „Akcja Promocyjna”) jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie z siedzibą
przy ul. Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073724, NIP 7840002915,
REGON 001052980 (dalej: „Organizator”).
1.

Zgodnie z postanowieniami punktu 10.1 regulaminu akcji z dnia 17 lutego 2020 roku Organizator
akcji promocyjnej zmienia niniejszym aneksem następujące punkty regulaminu nadając
im następujące brzmienie.
a) Ulega zmianie punkt 3.1, 3.2, 3.3 regulaminu otrzymując następujące brzmienie.
3.1

Akcja Promocja trwa od dnia 17 lutego 2020 do 9 czerwca 2020roku lub do wyczerpania
asortymentu (produktu) promocyjnego..
3.2 Wydawanie naklejek promocyjnych (dalej „Naklejek”) trwa od dnia 17 lutego 2020 do dnia
30 maja 2020 roku lub do wyczerpania asortymentu (produktu) promocyjnego.
3,3
Zakup asortymentu (produktów) promocyjnych „VALDINOX SKANDIC” po cenie promocyjnej w
przypadku zebrania określonej liczby Naklejek Promocyjnych jest możliwy w terminie od dnia
17 lutego do 9 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania asortymentu (produktu) promocyjnego.
b) Ulega zmianie punkt 9.4.2 regulaminu który otrzymuje następujące brzmienie
9.4.2 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r. na adres Organizatora podany na wstępie niniejszego regulaminu w pkt. 1.1. Aby
reklamacja mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać imię i nazwisko, adres do
korespondencji oraz uzasadnienie przyczyny reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji uznaje
się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Każda przesyłka
reklamacyjna powinna mieć dopisek Reklamacja Akcja Promocyjna.
2.

Organizator oświadcza że przedłuża ważność wszystkich ulotek promocyjnych do dnia 9 czerwca
2020 roku
3.

Organizator oświadcza że pozostałe zapisy regulaminu Akcji promocyjnej „naczynia VALDINOX
SKANDIC MEGA RABATEM - 50%” pozostają bez zmian.
4.

Zgodnie z postanowieniami punktu 10.1 regulaminu Akcji promocyjnej z dnia 17 lutego 2020 r
wszelkie zmiany dokonane niniejszym aneksem wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2020 roku.
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