REGULAMIN KONKURSU „PREZENT OD DOMO-SYSTEM”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Prezent od Domo-System” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest firma Domo-System Sp.J. Bożena i Zbigniew Lisowscy, ul.
Mełgiewska 16A, 20-234 Lublin, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony od 7.11.2016 r. do czasu wyczerpania się nagród
przeznaczonych do wygrania.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) nie jest pracownikiem Domo-System;
b) nie jest członkiem rodziny pracownika Domo-System;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrody będą przyznawane od wielkości zakupów jakich dokonał klient. Zdobywcami
nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy:
1.1 zakupili dowolny produkt lub usługę i dokonali za nią całościowej płatności tj.
rozliczyli się z całości kwoty wynikającej z zamówienia (zaliczka+dopłata) w jednej z zakresu
kwot:
zakres I – >100 zł brutto
zakres II – >300 zł brutto
zakres III – >1000 zł brutto
zakres IV – >2000 zł brutto
zakres V – >5000 zł brutto
zakres VI – >7000 zł brutto
zakres VII – >15 000 zł brutto

1.2 posiadają dowód zakupu, a data jego wystawienia nie przekracza 30 dni od
odbioru nagrody przez Uczestnika.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) zakres I – etui na okulary, telefon lub kosmetyczka
b) zakres II – poduszka dekoracyjna z ekspozycji
c) zakres III – firana z kolekcji Bożena Lisardi
d) zakres IV – zasłony ekspozycyjne z kolekcji Bożena Lisardi
e) zakres V – komplet dekoracji (firana i zasłona) z kolekcji Bożena Lisardi
f) zakres VI – szycie firany na wymiar klienta z kolekcji Bożena Lisardi
g) zakres VII – szycie kompletu dekoracji (firana i zasłona) z kolekcji Bożena Lisardi
(Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru nagród dopiero w dniu
odbioru przez klienta)
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba z Biura Obsługi Klienta
Domo-System.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.domosystem.pl

