Regulamin promocji
„Lokomotywki do dzieła!”
I.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji
Lokomotywki do dzieła! („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul.
Chłodnej 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000222011 („Organizator”).
3. Promocja dotyczy zakupu zestawów do zabawy Fisher-Price Tomek i Przyjaciele Take-n-Play
(produkty: Domkowo z kluczykami X0629, Kasa biletowa na stacji X5243, Żurawek w porcie R9112)
(„Produkt Promocyjny”). Promocja prowadzona jest w sklepach sieci SMYK na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej („Sklep”).
4. Promocja prowadzona jest w dniach od 22 maja 2013 r. do 28 maja 2013 r. lub do wyczerpania
przewidzianej puli nagród w poszczególnych Sklepach.
5. Promocja prowadzona jest w celu promocji produktów Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000222011.

II.

Uczestnicy
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające
Produkty Promocyjne, działające jako konsument, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego
(„Uczestnicy”).
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu
Produktu Promocyjnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Promocji powinni się zapoznać z niniejszym Regulaminem a
biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w
Regulaminie.

III.

Zasady prowadzenia Promocji
1. Każdy Uczestnik, który w okresie wskazanym w pkt I ust. 4 Regulaminu dokona w danym, jednym
wybranym przez siebie Sklepie zakupu jednego Produktu Promocyjnego uprawniony będzie do
nagrody w postaci możliwości zakupu maty do zabaw Fisher-Price Tomek i Przyjaciele Wyspa
Sodor (numer katalogowy produktu V7877) w cenie promocyjnej 1 gr brutto (słownie jeden grosz
brutto) („Nagroda”).

2. Nagroda przysługuje Uczestnikowi, za każdy jednorazowy zakup Produktu Promocyjnego. W
sytuacji gdy Uczestnik, nie skorzysta z możliwości zakupu Nagrody w cenie 1 gr bezpośrednio w
chwili dokonywania płatności za Produkt Promocyjny, uznaje się że Uczestnik zrezygnował z
Nagrody i nie jest możliwe skorzystanie z niej w terminie późniejszym.
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wzięcia udziału w Promocji dowolną ilość razy, przy
czym dla uzyskania Nagrody konieczne jest każdorazowe spełnienie przez Uczestnika wszystkich
warunków określonych w ust. 1 powyżej.
4. Uczestnik nie może dokonać wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.
5. Wyczerpanie puli Nagród przewidzianych w danym Sklepie przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt I ust. 4 Regulaminu oznacza zakończenie Promocji w danym Sklepie.
IV.

Nagrody
Ilość Nagród dostępnych w Promocji jest ograniczona.

V.

Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Promocją na piśmie listem poleconym w
terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji, przy czy termin ten ma charakter porządkowy.
2. Reklamacje można przesyłać na adres Organizatora tj. Mattel Poland Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00867 Warszawa z dopiskiem „Lokomotywki do dzieła!””.
3. Przesyłając reklamację Uczestnik zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz przyczynę
reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie informacji o jej rozstrzygnięciu nastąpi w terminie 14 dni
od dnia doręczenia reklamacji.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest siedzibie Organizatora, w Sklepie oraz na stronie internetowej
www.kolekcjatomka.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

