
REGULAMIN PROMOCJI „1000 BILETÓW DO KINA” 

(dalej „Regulamin”) 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji jest firma “ESSI Sebastian Sitnicki” z siedzibą w Warszawie, przy            

ul. Sokołowskiej 9 lok. U25, NIP: 1130086822 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 1000 biletów do Multikina na filmy 2D w postaci              

kuponu lub kodu na bilet. 

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla nowych i obecnych klientów firmy ESSI Sebastian Sitnicki            

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających Usługi Promocyjne. 

2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie             

trwania Promocji od 25 marca 2019r. do 30 czerwca 2019r. zakupić w Firmie ESSI              

Sebastian Sitnicki usługę niszczenia dokumentów (odbiory pojemnikowe) w cenach         

regularnych zgodnie z obowiązującym cennikiem za minimum 190,- zł. netto. 

3. Za każde wydane 190,- zł. netto uczestnik otrzymuje bilet do kina w postaci kuponu lub               

kodu na bilet. 

4. Uczestnik może dokonać wielu zakupów lub zakupu na wielokrotność kwoty i otrzymać            

proporcjonalną ilość Nagród, przy czym każdy dowód zakupu rozliczany jest osobno. 

5. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi na podstawie opłaconego dowodu zakupu.  

6. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem poczty (kupon), przez sms (kod) lub           

osobiście w punktach obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

7. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba             

Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo           

w dokonaniu zakupu. 

8. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. 

9. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

10. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni        

zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.            

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz           

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich             

otrzymania. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem         

poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty              

rozpatrzenia danej reklamacji. 

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w          

każdym czasie i bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać             

praw nabytych przez Uczestników. 

 


