REGULAMIN PROMOCJI „Wielkie otwarcie”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji "Wielkie otwarcie” jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87 – 600 Lipno
2. Zasięg Promocji ogranicza się do pasażu handlowego NCL przy ul. 3 Maja 1E.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje dzień 28.10.2017 r.
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Pierwszych 500 klientów, którzy w okresie trwania Promocji dokonają zakupów
asortymentu lub usług u sprzedawców objętych promocją otrzymają prezent w postaci
torby, parasolki, latarki, długopisu o łącznej wartości rynkowej 60 zł. Na każdym
z produktów widnieje logo reklamowe Nowego Centrum Lipna.
2. Podmioty handlowo – usługowe objęte Promocją zostały zaprezentowane w gazetce
promocyjnej reklamującej pasaż handlowy NCL.
3. Warunkiem otrzymania prezentu jest dokonanie zakupu asortymentu lub usług za łączną
kwotę min. 100 zł w jednym punkcie handlowo usługowym na terenie Pasażu
handlowego NCL, oraz przedstawienie dowodu zakupu usługi w punkcie promocyjnym.
4. Po okazaniu rachunku w punkcie promocyjnym na terenie Pasażu handlowego NCL,
uczestnik otrzyma wyżej wspomniany prezent.
5. Prezenty przewidziano dla pierwszych 500 osób spełniających wymagania regulaminu
promocji. Po przekroczeniu tego limitu promocja zostaje zakończona.
6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
7. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.puklipno.pl w zakładce
NCL.

Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z
ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie
każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.puklipno.pl w
zakładce NCL.

