REGULAMIN PROGRAMU „BONY CH STER MAGAZYN”

§1 DEFINICJE
1. Wydawca – Agencja Reklamowa Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP
955-19-85-04
2. Sklepy - wybrane sklepy realizujące Bony na terenie Centrum Handlowego Ster zlokalizowanego w
Szczecinie (71-047) przy ul. Ku Słońcu 67, których lista stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
3. Bon – bon towarowy znajdujący się na tylnej okładce magazynu Centrum Handlowego Ster „Zima
w dobrym stylu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
4. Nabywca – osoba, która otrzymuje Bon.
5. Okaziciel – osoba dysponująca Bonem.
§2 WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Bonów w Centrum Handlowym Ster zlokalizowanym w
Szczecinie (71-047) przy ul. Ku Słońcu 67.
2. Wydawca lub inny podmiot upoważniony przez Wydawcę wydaje Bony o wartości nominalnej 30
zł.
3. Bony będą realizowane wyłącznie w wybranych Sklepach na terenie Centrum Handlowego Ster w
Szczecinie. Ich lista stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
4. Bony są ważne wyłącznie do dnia 31.12.2018 r. Bony niewykorzystane w podanym terminie tracą
ważność.
5. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Bonu.
7. Bony, które są uszkodzone (podarte, zmięte, sklejone, zbrudzone w stopniu uniemożliwiającym
identyfikację) lub sfałszowane oraz są po upływie terminu ważności wskazanym na Bonie – nie będą
realizowane.
8. Okaziciel ma prawo wykorzystać tylko i wyłącznie 1 Bon dziennie. Bony nie łączą się ze sobą.
9. Aby móc wykorzystać Bon Okaziciel musi dokonać zakupów w sklepie znajdującym się w załączniku
nr 1 niniejszego Regulaminu, na kwotę minimum 100 zł brutto. Przy zakupach poniżej tej kwoty, Bon
nie może zostać zrealizowany.
10. Okazicielowi Bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość
towaru i usługi jest niższa niż nominał Bonu, a także jest on zobowiązany do zapłacenia różnicy
gotówką, (lub inną formą płatności), gdy wartość towaru lub usługi jest wyższa niż nominał Bonu.
11. Bon może być zrealizowany wyłącznie w całości przy jednej transakcji. Nie jest dopuszczalna
realizacja części wartości Bonu w sklepie przy kilku transakcjach.
12. Zwrot towaru nabytego przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego jest możliwy tylko w
przypadku, gdy pozwala na to polityka zwrotów danego Sklepu.

13. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych wyłącznie
w Sklepie, w którym towar został nabyty.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą
przez Wydawcę.
3. W przypadku powstania sporów związanych z Akcją, Sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie
Sąd w Szczecinie.
4. Nabywca poprzez przyjęcie Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego
treść i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów. Każdy Okaziciel niebędący Nabywcą
poprzez przyjęcie Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i
zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim zapisów.
5. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Wydawcy na adres e-mail:
info@deemedia.pl
6. Bon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą w rozumieniu przepisów
prawa.
7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza praw przysługujących konsumentom
na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Regulamin jest udostępniony:
- na www.chster.pl
- na Facebooku CH Ster

Załącznik nr 1
Lista sklepów, w których można zrealizować Bony CH Ster
RECMAN
GIACOMO CONTI
GO SPORT
VENEZIA
UNISONO
CAMAIEU
MAXIMA
SOLAR

INTERSHOE
ORSAY
VESARI
TATUUM
GREENPOINT
GATTA
Załącznik nr 2
Wzór Bonu

