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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW” 

W CH TURAWA PARK 
z dnia 10.12.2019 r. 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod 
nazwą „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW” („Akcja Promocyjna”).  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Turawa Park Sp. z o.o., z siedzibą w  Warszawie 
(02-802) przy ul. Skaryszewskiej 7, NIP 527-25-25-268, zwany dalej („Organizatorem”).  

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na pasażu Centrum Handlowego Turawa Park przy 
stoisku do pakowania prezentów. 

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniach 14-15, 21-22 grudnia 2019 roku każdorazowo 
w godzinach od 12.00 do 18:00. 

5. Informacja o Akcji Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora dostępnej pod adresem www.turawa-park.com oraz na innych materiałach 
reklamowych. 

6. Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej „Bezpłatne pakowanie 
prezentów” będzie dostępny do wglądu w punkcie pakowania prezentów oraz w biurze 
Dyrekcji CH Turawa Park. 
 

§ 2 
UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących Klientami Centrum Handlowego 
Turawa Park, które w okresie jej trwania dokonają zakupów w dowolnym sklepie lub punkcie 
handlowym na terenie CH Turawa Park i w tym samym dniu zdecydują się skorzystać z opcji 
bezpłatnego pakowania zakupionego przez siebie przedmiotu w punkcie pakowania 
prezentów. 
 

§ 3 
ZASADY PROMOCJI PAKOWANIE PREZENTÓW 

1. Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej jest uprawniony do skorzystania z darmowego 
zapakowania produktu na prezent w tym samym dniu, w którym dokonał jego zakupu. 
2. Podstawą do spakowania prezentu jest okazanie dokumentu zakupu (paragonu lub faktury), 
na którym widnieje data zakupu. 

3. W celu skorzystania z promocji Klient jest zobowiązany przedstawić dokument zakupu 
produktu na terenie CH Turawa Park oraz umożliwić osobie upoważnionej dokonanie 
weryfikacji tego dokumentu poprzez spisanie miejsca zakupu i kwoty zakupu. 

4. Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie ten produkt, którego dotyczy okazany przez 
Klienta dokument potwierdzający dokonanie zakupu. 

5. Dla każdego Klienta, który spełnia w/w warunki skorzystania z Akcji Promocyjnej w danym 
dniu trwania Akcji Promocyjnej mogą być spakowanie maksymalnie 3 prezenty. 
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6. W przypadku produktów wielkogabarytowych, np. sprzętu RTV/ AGD, osoby pakujące mogą 
odmówić ich spakowania, jeśli te produkty nie zmieszczą się na stole do ich pakowania lub 
będą za ciężkie, aby móc je unieść i spakować. 

§ 4 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, zawierające, co najmniej imię, 
nazwisko i adres do korespondencji Klienta składającego reklamację, jak również opis podstaw 
reklamacji należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w biurze Dyrekcji Centrum. 

2. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania 
listu poleconego na adres podany przez Klienta w reklamacji. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie 
trwania Akcji Promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Klientów ich praw 
nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. 

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

3. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. Klient wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora Akcji Promocyjnej. 
 


