Przasnysz, dnia, 13.10.2018r.
Regulamin
akcji promocyjnej
”Rękawice gratis”
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania nagród za dokonanie zakupu produktów ZIPP
Skutery Sp. z o.o. w ramach akcji promocyjnej „Rękawice gratis”.
§ 2. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Rękawice gratis ” jest ZIPP Skutery Sp. z o.o. z siedzibą
w Przasnyszu, ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000290057, NIP: 7611514720 kapitał zakładowy:
10.064,00 zł - który jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. .
§ 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które w okresie od dnia 13.10.2017 do dnia .
1.03.2018r. Dokonały- w punktach sprzedaży ZIPP - zakupu co najmniej jednego produktu firmy ZIPP
Skutery Sp. z o.o. za cenę nie mniejszą niż 1000 zł brutto oraz w terminie do 14 dni od daty zakupu wysłały
zgłoszenie konkursowe wraz z kopią faktury zakupowej. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w konkursie
działając poprzez swoich ustawowych przedstawicieli.
§ 4. Ważne Zgłoszenie konkursowe może być przesłane listem poleconym na adres spółki ZIPP SKUTERY
Sp. z o.o.: ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz lub elektronicznie na adres zipp@zipp.pl tylko na wypełnionym
formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Za datę zgłoszenia
uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenie konkursowe dla swej ważności musi mieć dołączoną kopię
faktury zakupowej.
§ 5. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone przez Organizatora
konkursu bez wzywania o uzupełnienie braków.
§ 6. Uczestnik, wypełniając Zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby realizacji niniejszej akcji promocyjnej.
§ 7. Uczestnik może w okresie obowiązywania niniejszej akcji promocyjnej złożyć kilkukrotnie Formularz
zgłoszeniowy, z tym że podstawą kolejnych zgłoszeń konkursowych mogą być wyłącznie kolejne zakupy
produktów marki ZIPP Skutery Sp. z o.o. .
§ 8. Osoby, które nadesłały pierwszych 100 (sto) ważnych Zgłoszeń konkursowych nabywają prawo do
przyznania nagrody w postaci rękawic motocyklowych.
§ 9. Nagrody dla zwycięzców konkursu będą wysyłane przez Organizatora na jego koszt w terminie 30 dni
po rozstrzygnięciu konkursu.
§ 10. ZIPP Skutery Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w tym także zmiany
rodzajów przyznawanych nagród wymienionych w §8. Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z
chwilą jej opublikowania jej na stronie internetowej pod adresem www.zipp.pl
§ 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13/10/2016.

