Regulamin promocji "Promocja na otwarcie"
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk z
siedzibą ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów, NIP: 6551836140
2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
3. Przystąpienie do udziału w promocji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez
Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.
4. Regulamin dostępny jest również na stronach internetowych:
www.reklama-efekt.pl/kuponynaotwarcie,
www.drukarnia-efekt.pl/kuponynaotwarcie,
www.studio-foto.net/kuponynaotwarcie
§2
Zasady "Promocji na otwarcie"
1. Promocja organizowana jest w związku z otwarciem nowego salonu firmy Studio
Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk w Krośnie przy ul. Staszica 20
2. Promocja będzie trwała od 18.09.2017 r. do 30.09.2017r. lub do wyczerpania
kuponów.
3. Promocja będzie podzielona tematycznie na 3 części:
część 1 - konkurs związany z produktami i usługami studia fotograficznego
część 2 - konkurs związany z produktami i usługami drukarni
część 3 - konkurs związany z produktami i usługami reklamowymi
4. Każda osoba i firma może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
5. Kupony można odebrać w salonie w Krośnie na ul. Staszica 20.
6. Ilość łączna kuponów - 560 szt
7. Każdy kupon wygrywa nagrodę.

§3
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Część 1 przeznaczona jest tylko dla Klientów indywidualnych - osób fizycznych,
część 2 oraz 3 przeznaczona jest tylko dla firm prowadzących działalność
gospodarczą.
§4
Nagrody

1. Nagrodami w promocji dla części 1 są:
- bon 50 PLN na dowolną naszą usługę
- bon 100 PLN na dowolną naszą usługę
- bon 200 PLN na dowolną naszą usługę
- rabat 5% na dowolną naszą usługę
- rabat 10% na dowolną naszą usługę
- rabat 15% na dowolną naszą usługę
- rabat 20% na dowolną naszą usługę
- darmowy projekt logo
- darmowy baner reklamowy 100x200cm
- darmowy projekt wizytówki
- darmowy projekt ulotki

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość
pieniężną.

3. Nagrody będzie można odebrać lub zrealizować do końca 2017 r.
4. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym terminie, kupon traci ważność
i nagroda przepada.
§5
Dane osobowe
1. Przystępując do promocji w części 1 - osoby fizyczne nie są zobligowane do
podawania żadnych danych osobowych. Jedynym kodem autoryzującym kupon
będzie numer telefonu.
2. Przystępując do promocji w części 2 oraz 3 firmy będą musiały podać dane
przypisane do konkretnego kuponu, tj.:
- Nazwa firmy
- Adres firmy

- NIP firmy
3. Podanie przez osoby fizyczne adresu e-mail będzie traktowane jako wyrażenie
zgody na przesyłanie drogą elektroniczną bieżących promocji.

§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach:
www.reklama-efekt.pl/kuponynaotwarcie,
www.drukarnia-efekt.pl/kuponynaotwarcie,
www.studio-foto.net/kuponynaotwarcie
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przystąpienie do "Promocji na otwarcie" jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do "Promocji na otwarcie" jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

