Regulamin akcji „Odbieraj bony na zakupy“
I. Definicje:
Organizator akcji – EURO MALL POLSKA XXIII SP Z O.O., adres: Aleje Jerozolimskie 56
c, 00-803 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000279279, kapitał zakładowy: 23 307 500,00 zł, NIP:
7010072565

Sklepy – oznaczone naklejkami przedstawiającymi Bony sklepy na terenie Centrum
Handlowego Nowy Rynek, ul. Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra objęte akcją, w których
można realizować nabyte Bony.
Bon – bon o wartości 25 zł wydawany Nabywcy, który dokonał w danym dniu zakupu
towarów o wartości co najmniej 250 zł (objętych maksymalnie na trzech paragonach), z
wyłączeniem zakupu towarów w sklepie Intermarche oraz Media Expert i wyłączeniem
zakupu produktów tytoniowych, uprawniający do nabycia na jego podstawie towarów w
oznaczonych Sklepach.
Punkt odbioru – wyłączny punkt wydawania Bonów znajdujący się na poziomie „+1” w
Centrum Handlowym Nowy Rynek. Punkt odbioru bonów jest czynny każdego dnia
trwania akcji tj. 10 - 20 października w godzinach 13.00 - 19.00.
Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, przedsiębiorca lub osoba prawna, która otrzymuje od Organizatora Bon w
Punkcie Odbioru w zamian za dokonanie w danym dniu zakupów w Sklepach Galerii za
łączną kwotę co najmniej 250 zł (z wyłączeniem zakupów w sklepie Intermarche i
Media Expert oraz zakupu wyrobów tytoniowych) na maksymalnie trzech paragonach.
Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zostać Nabywcą
Bonu za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
II. Warunki Ogólne.
1. Regulamin określa zasady wydawania i działania Bonów w Centrum Handlowym
Nowy Rynek ul. Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra.
2. Organizator w zamian za dokonane przez Nabywcę w danym dniu zakupy w
Centrum Handlowym Nowy Rynek (z wyłączeniem zakupów w sklepie
Intermarche i Media Expert oraz zakupu wyrobów tytoniowych) o łącznej
wartości co najmniej 250 zł (maksymalnie na trzech paragonach) wydaje w
Punkcie Odbioru Bon o wartości 25 zł.
3. Bony będą realizowane wyłącznie w specjalnie oznaczonych Sklepach w
Centrum Handlowym Nowy Rynek..
4. Akcja „Odbieraj bony na zakupy” będzie trwała od 10 października 2018 r do 20
października 2018 r. lub do wyczerpania Bonów. Ilość Bonów jest ograniczona i
wynosi 1000 sztuk.
5. Bony można zrealizować do dnia 20 listopada 2018 r. Po tym terminie Bony nie

będą realizowane.
6. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
7. Bony są bonami jednorazowego użytku.
8. Każdy Bon posiada hologram, datę ważności - 20/11/2018
9. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia otrzymanego Bonu, Nabywca
nie jest uprawniony do otrzymania nowego Bonu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Bonu po wręczeniu go
Nabywcy.
10. Bony zniszczone, uszkodzone lub nieczytelne nie będą realizowane.
11. Bony są środkami płatniczymi w wybranych Sklepach na terenie Centrum
Handlowego Nowy Rynek
12. Bony mogą być przyjęte jako środek płatniczy, gdy:
a. wartość zakupionego towaru jest równa nominalnej wartości Bonu,
b. wartość zakupionego towaru jest wyższa od nominalnej wartości Bonu.
13. Bon nie będzie realizowany w przypadku, gdy wartość zakupionych towarów
będzie niższa od nominalnej wartości Bonu.
14. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest wyższa od nominalnej
wartości Bonu, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
15. Wyłaczone z Akcji sa osoby współpracujace z Organizatorem, pracownicy i
przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele Sklepów
objetych Akcją.
III. Reklamacje i zwroty.
1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane na zasadach
określonych przez Sklepy, w których towar został nabyty.
2. W przypadku uzyskania prawa do zwrotu części lub całości ceny towaru
nabytego z wykorzystaniem Bonu, zwrot środków odbywa sie na zasadach
określonych przez Sklepy, w których towar został nabyty.
IV. Postanowienia końńcowe
1. Regulamin Akcji jest dostępny w punkcie odbioru Bonów w Centrum Handlowym
Nowy Rynek oraz na stronie www.nowy-rynek.com.
2. Każdy Nabywca ma prawo zgłoszenia reklamacji. Wszelkie reklamacje należy
zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: EURO MALL POLSKA XXIII SP Z O.O.,
adres: Aleje Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać
imię i nazwisko osoby reklamującej, adres do korespondencji oraz opis zdarzenia
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje jest EURO
MALL POLSKA XXIII SP Z O.O., adres: Aleje Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000279279 kapitał zakładowy: 23 307 500,00 zł, NIP: 7010072565.

4. Dane osobowe osoby składającej reklamację sa przetwarzane w celu
rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do rozpatrzenia
reklamacji. Dane osobowe moga byc udostepnianie podmiotom do tego
upowaznionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osoby
reklamującej nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.
6. Dane osobowe osoby reklamującej beda przechowywane przez okres niezbedny
do realizacji celórozpatrzenia reklamacji. Osoba reklamująca posiada prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z wycofaniem
reklamacji. W celu realizacji wskazanych praw, należy skontaktować się
pisemnie na adres Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych
powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od udostępnienia zmienionego
Regulaminu do wglądu w punkcie odbioru Bonów w Centrum Handlowym Nowy
Rynek oraz na stronie www.nowy-rynek.com.

