REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROWADZONEJ POD NAZWĄ:
„Coca-Cola x Sizeer”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Akcja Promocyjna (dalej: Promocja) będzie prowadzona pod nazwą „Coca-Cola x Sizeer”.

2.

Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa ForDs” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego
7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”). Promocja prowadzona będzie na terenie
całej Polski.

3.

Akcja Promocyjna (dalej „Promocja”) trwa od 02.03.2020 roku do 30.06.2020 roku to jest do zakończenia okresu
reklamacyjnego lub do wyczerpania zapasów nagród.

4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba ﬁzyczna mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
(„Uczestnik”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

2.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji „Coca-Cola x Sizeer” jest:
a.

Wejście w terminie od godziny 12.00 02.03.2020 roku do 30.04.2020 roku na proﬁl cocacolapoland w
aplikacji Messenger lub poprzez stronę m.me/cocacolapoland (dalej „Proﬁl”)

b.

Akceptacja Regulaminu Akcji Promocyjnej

c.

Posiadanie aktywnego konta w SizeerClub oraz zainstalowanej, na urządzeniu mobilnym, aktualnej wersji
aplikacji „Sizeer".

Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu,
b. wejdzie na Proﬁl przed lub po terminie promocji.
§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1.

Nagrodami w Promocji są
a.

Voucher na zniżkę o wartości 20 zł na zakupy w salonach mulDbrandowych Sizeer – 800.000 sztuk

2.

Sposób odbioru zniżki opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.

Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który spełni warunki z §2 niniejszego regulaminu.

4.

Każdy z Uczestników może odebrać tylko jedną nagrodę.

5.

Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 800 000 sztuk. Nagrody wydawane będą od godziny 12.00
02.03.2020 roku do 30.04.2020 roku lub do wyczerpania zapasów nagród poprzez aplikację Messenger lub
poprzez stronę me.com.

6.

Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 30.04.2020 roku nie będzie możliwy.

7.

Odbiór zniżek w salonach mulDbrandowych lub w sklepie on-line pod adresem sklep.sizeer.com jest możliwy do
dnia 31.05.2020 roku.

8.

Nagrody można realizować przy kasie w salonach mulDbrandowych Sizeer w terminie do 31.05.2020 roku
dokonując zakupów dowolnego asortymentu.

9.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
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§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.

Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji w terminie do 30.06.2020 roku. Rozpatrzeniu podlegają
reklamacje przesłane w formie pisemnej na adres: Agencja Reklamowa „ForDs” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Gawińskiego 7 z dopiskiem „Coca-Cola x Sizeer” lub na adres e-mail: reklamacje@forDs.pl. Reklamacja
musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2.

Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

3.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsza Promocją będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny.

1.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.

2.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.promocje.forDs.pl i w siedzibie Organizatora.

3.

Kontakt do Organizatora w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy pod numerem telefonu 22 569 61 99.

4.

Wszystkie nagrody przewidziane w niniejszej Promocji nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody
ani ekwiwalent pieniężny.

5.

Wizerunek nagród przedstawiony na materiałach reklamowych jest poglądowy i może różnić się od rzeczywistego.
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Załącznik nr 1.
Sposób odbioru zniżki 20 zł (dalej Kupon) na dowolne zakupy w sieci salonów mulhbrandowych Sizeer oraz
sklepie on line pod adresem sklep.sizeer.com:
1. Zainstalować aplikację Sizeer lub wejść na stronę sklep.sizeer.com/login i dokonać rejestracji w serwisie Sizeer.
2. Zarejestrować się w SizeerClub.
3. Zarejestrować kod który zamieni się na PUNKTY SizeerClub.
4. Aktywować KUPON za równowartość otrzymanych przy rejestracji kodu PUNKTÓW.
5. Podczas zakupów w sklepie stacjonarnym zeskanować numer karty SizeerClub.
6. Podczas zakupów w sklepie internetowym mieć aktywny KUPON i dokonać zakupu jako zalogowany klient (te
same dane do SizeerClub)
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