REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kup na wynos 6 butelek piw Brovaria, a otrzymasz pokal do piwa gratis”
(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ,,Kup na wynos 6 butelek piw Brovaria, a
otrzymasz pokal do piwa gratis” zwaną dalej „Akcją” jest Brovaria Jacek Woźniak z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim, , 63-400ul. Sukiennicza nr 3 / 4,NIP: 622-13-45-404,
REGON: 250796583 zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Akcja promocyjna prowadzona jest w restauracji Brovaria w Poznaniu, 61-772,
ul. Stary Rynek 73-74 (dalej: „Punkt Sprzedaży”).

3.

Akcja promocyjna trwa od dnia 1.12.2017 roku do 30.12.2017 roku albo wyczerpania
zapasów.

4.

Udział w Akcji jest dobrowolny.

§ 2. UCZESTNICTWO W AKCJI

1.

W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 22¹ Kodeksu cywilnego dokonujący zakupów w Punkcie Sprzedaży (dalej: „Uczestnik”
lub łącznie „Uczestnicy”).

2.

Akcja polega na możliwości otrzymania w prezencie szklanki do piwa przy jednorazowym
dokonaniu zakupu na wynos w Punkcie Sprzedaży 6 butelek 0,5 litrowych piw Brovaria.

3.

W Akcji biorą udział następujące piwa Brovaria:

a)

piwa podstawowe: Pils, Miodowe, Pszeniczne w cenie 10,00 zł brutto za butelkę
o pojemności 0,5 l,

b)

piwa sezonowe w cenie 11,00 zł brutto za butelkę o pojemności 0,5 l.

(zwane dalej: Produkty Promocyjne).

4.

Uczestnik może dowolnie łączyć różne rodzaje Produktów Promocyjnych spośród
dostępnych w danym momencie w Punkcie Sprzedaży.

5.

Cena zestawu jest uzależniona od rodzajów Produktów Promocyjnych wybranych przez
Uczestnika.

6.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną liczbę razy.

§ 3. REKLAMACJE

1.

2.

Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora Akcji
z dopiskiem „Kup na wynos 6 butelek piw Brovaria, a otrzymasz szklankę gratis”. Reklamacje
można zgłaszać w okresie trwania Promocji oraz w okresie 30 dni od dnia zakończenia
Promocji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Punkcie Sprzedaży, a także na stronie
internetowej www.brovaria.pl.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem,
że zmiany te nie naruszą praw nabytych Uczestników.

3.

Udział w Akcji równoznaczny jest z akceptacją zasad Regulaminu.

