I. Organizator
Podlaski Dom Mediowy Piotr Fiedorowicz z siedzibą w 15-472 Białystok ul. Ciepła 40C/105 NIP:
848-165-50-83 REGON: 200820820.
II. Zasięg Promocji
Promocja zostanie przeprowadzona wyłącznie na terenie Centrum Handlowego Suwałki Plaza, ul.
Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki. Promocja odbywa się w dniach 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r.
III. Uczestnicy Promocji
W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Promocji
posiadają właściwą zdolność do czynności prawnych. Osoby biorące udział w Promocji są zwane
dalej „Uczestnikami Promocji”.
IV. Zasady Promocji i Nagrody
1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która łącznie spełni następujące warunki:
a) W dniach 1 lutego – 14 lutego w miejscu organizacji Promocji, które określone zostały w pkt. II
dokona zakupów dowolnych produktów (z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych) w sklepach i stoiskach mieszczących się w C.H. Suwałki Plaza na kwotę minimalną
200 zł oraz zachowały dowód zakupu.
b) W dniach 14-15 lutego 2018 w specjalnie oznaczonym punkcie w C.H. Suwałki Plaza - 1000
pierwszych osób spełniających wszystkie warunki z rozdziału IV
pkt.1 a) przy okazaniu dowodu zakupu z prawidłowego terminu otrzyma jeden voucher
upoważniający do wymiany na jeden bezpłatny bilet na seans filmowy do kina Cinema Lumiere
mieszącego się w C.H. Plaza w Suwałkach przy ul. Dwernickiego 15.
c) Vouchery na bezpłatne bilety można realizować w Kinie Cinema Lumiere mieszczącego się w
C.H. Suwałki Plaza w terminie 16.02.2018-30.04.2018. Bezpłatny bilet jest przeznaczony na jeden
dowolny seans filmowy z wyłączeniem seansów 3D oraz pokazów i seansów specjalnych.
d) Promocja trwa do momentu wykorzystania przez uczestników promocji 1000 voucherów.
2. Jeden dowód zakupu z jednego sklepu mieszczącego się w C.H. Suwałki Plaza na wartość 200 zł
albo więcej oznacza wymianę na jeden voucher. Dowodów zakupów z różnych sklepów nie można
ze sobą łączyć.
3. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, zamianie na inny produkt ani nie jest rozliczany, jako
dodatkowy rabat.

V. Reklamacje Promocji
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i organizacji są przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Reklamacje powinny być przesłane
wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres organizatora promocji wymienionego w
rozdziale I z dopiskiem „Walentynki z SUWAŁKI PLAZA 2018”. Reklamacje otrzymane przez
Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. Organizator powiadomi Uczestnika Promocji o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po
jej rozpatrzeniu.
VI. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Promocji
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.suwalkiplaza.com.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do wyłącznej
jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian specyfikacji Nagród i warunków uczestnictwa
w Promocji.
2. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe
rzeczowo sądy powszechne dla miasta Białegostoku.

