REGULAMIN AKCJI
"PROMOCJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA ZA 1 ZŁ"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja prowadzona będzie pod nazwą : "PROMOCJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA ZA 1 ZŁ"
2. Organizatorem akcji jest Market Budowlany Format Sp. z o.o. Ul. Żabia 39,
42-400 Zawiercie, NIP 9542737753 REGON 242959376 (ORGANIZATOR)
3. Termin rozpoczęcia akcji: 26 listopada 2021, Termin zakończenia akcji 24 grudnia 2021 lub
do wyczerpania zapasów.

WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI
1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji będzie dostępna na stronie internetowej
www.format.nom.pl , profilu facebook : https://www.facebook.com/zawiercie.format/
i w Punkcie Obsługi Klienta
2. Warunkiem udziału w akcji jest :
 Dokonanie zakupów dowolnych towarów lub usług (za wyjątkiem usług projektowania i
wypożyczenia) w terminie od 26.11.2021 do 24.12.2021 na łączną minimalną kwotę
1000 zł [tysiąc złotych brutto]. Kwota ta, może być sumą kolejnych paragonów lub
faktur. Kwota minimalna upoważnia do zakupu w cenie promocyjnej 1 sztuki jodły
kaukaskiej za 1 zł [jeden złoty brutto].
 Dokumentem upoważniającym do odbioru choinki jest oryginalna Faktura VAT lub
paragon. Koszt drzewka wynosi 1zł brutto i jest wystawiony na niego dokument
sprzedaży. Drzewko nie podlega zwrotowi ani wymianie. Wielokrotność kwoty 1000 zł
brutto na jednym dokumencie, nie upoważnia do otrzymania kolejnych choinek.
 Klient wyraża zgodę na podbicie dokumentów sprzedaży pieczątką "wydano towar
promocyjny"

WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDAWANIE DRZEWEK
1. Termin wydawania drzewek zaczyna się od 1 grudnia 2021 i trwa do 24.12.2021 lub do
wyczerpania zapasów.
2. Choinki będą wydawane w wyznaczonym miejscu na podstawie dokumentu wydania.
3. Dokument zakupu oraz dokument wydania choinki może być wykorzystany tylko raz.
4. Po okazaniu dokumentu zakupu Uczestnik akcji otrzyma drzewko. Uczestnik akcji nie ma
prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
5. Faktura zaliczkowa jest również dokumentem, który uprawnia do wzięcia udziału
w "Promocji świątecznej choinka za 1 zł”. Wartość, która jest brana pod uwagę, to kwota
wpłaconej zaliczki. Wartość zamówienia nie jest brana pod uwagę. Faktura zaliczkowa
i rozliczeniowa tej zaliczki traktowana jest jako jeden dokument uprawniający do odbioru
tylko jednego drzewka.
6. Organizator nie świadczy usług transportu drzewek pod wskazany adres. Uczestnik akcji
zobowiązany jest do zorganizowania własnej formy dowozu choinki.
7. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne drzewka powstałe z winy
importera/producenta. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji, jeśli wszystkie drzewka zostaną
sprzedane wcześniej niż w terminie określonym w Regulaminie oraz do zmiany Regulaminu
w trakcie trwania akcji
2. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym
Regulaminem.

