
 

 

REGULAMIN AKCJI „Moc prezentów z CH Plejada Sosnowiec”  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 
„Pakowanie prezentów klientów CH Plejada Sosnowiec” („Akcja Promocyjna”).  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest MOMA  Cała-Sturzbecher Śleziońska spółka jawna 
(„Organizator”).  

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec  przy ul. 
Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec „(Galeria”), na specjalnie przygotowanym stoisku do pakowania 
prezentów, zlokalizowanym przy Food Courtcie. Celem akcji jest zwiększenie frekwencji klientów 
Galerii oraz wzrost sprzedaży w sklepach i punktach usługowych na terenie Galerii.  

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 6 grudnia 2018 roku do dnia 24 grudnia 
2018 roku w godzinach od 10.00 do 21.00.   

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stoisku pakowania prezentów.  

§2  

ZASADY PROMOCJI „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW”  

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących klientami Centrum Handlowego Plejada 
Sosnowiec („Klient”). Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, dokonująca 
zakupu na terenie Galerii o wartości nie mniejszej niż 20 zł, będąca konsumentem w rozumieniu 
art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.  

2. Klient będący w posiadaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu/ów w Centrum 
Handlowym Plejada Sosnowiec (paragon lub faktura), jest uprawniony do skorzystania z 
bezpłatnego, jednorazowego zapakowania w formie prezentu produktu/ów zakupionych w Centrum 
Handlowym Plejada Sosnowiec, w tym samym dniu, który widnieje na dokumencie 
potwierdzającym dokonanie zakupu/ów (tj. w dniu dokonania zakupu/ów). Zapakowaniu na prezent 
podlega wyłącznie ten produkt, który jest wykazany na dokumencie potwierdzającym zakup/y, 
dokonane w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej.  

3. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej, Klient jest zobowiązany przedstawić dokument 
potwierdzający zakup produktu/ów (paragon lub fakturę), o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu.  

4. Jednorazowo Klient może zapakować maksymalnie trzy prezenty. 



 

 

 
5. Bezpłatnemu pakowaniu podlega produkt/y, o wymiarach nie większych niż: długość 60 cm, 
szerokość 50 cm, wysokość 30 cm, oraz maksymalnej masie do 10 kg.  

6. Wykorzystane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu zostają oznaczone pieczątką i nie 
mogą zostać ponownie wykorzystane w ramach Akcji Promocyjnej „Pakowanie prezentów klientów 
CH Plejada Sosnowiec”.  

§3  

REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek 
roszczeń Klienta w związku z jego udziałem w Akcji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 
dni od dnia zakończenia Akcji. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: MOMA  Cała-
Sturzbecher Śleziońska spółka jawna, ul. 73 Pułku Piechoty 1B, 44-474 Katowice z dopiskiem 
„Pakowanie prezentów klientów CH Plejada Sosnowiec”  

§4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby zatrudnione w 
sklepach i punktach usługowych i gastronomicznych znajdujących się na terenie Centrum 
Handlowego Plejada Sosnowiec.  

2. W przypadku podejrzenia, że dokumenty dotyczą̨ zakupu/ów, których Klientowi faktycznie nie 
dokonał lub zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności zostały 
skradzione lub podrobione, pracownik stoiska pakowania prezentów ma prawo odmówić́ Klientowi 
zapakowania produktu/ów na prezent.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji 
Promocyjnej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień́ Regulaminu z ważnych 
powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Akcji.  

5. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. Klient wyraża zgodę̨ na zastosowanie się do 
niniejszego Regulaminu.  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy 
prawa.  


