REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WE WSZYSTKICH SKLEPACH PARTNERSKICH
PROGRAMU PREMIUM – PLUS
1.Regulamin niniejszy określa zasady promocji orgaznizowanej przez Jakub Dymacz,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Dymacz SAUERSAND, adres
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Stanisława
Przybyszewskiego 24 lok. B, 30-128 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6772304358, zwanego dalej
Organizatorem.
2. Promocja jest skierowana do wszystkich osób, które posiadają Konto Uczestnika
Programu Premium Plus oraz Kartę Programu.
3. Organizator oświadcza, że:
3.1. co godzinę zostanie nagrodzony Uczestnik Programu, który zbierze największą ilość
punktów w ciągu godziny w placówkach Partnerów na terenie całej Polski. Uczestnik
Programu otrzyma dodatkowe 100 punktów na Konto Uczestnika. Uzyskane punkty może
wymienić na nagrody zgodnie z obowiązującym Regulaminem u Organizatora.
3.2. raz na dobę zostanie nagrodzony Uczestnik Programu który zbierze największą ilość
punktów w ciągu doby w placówkach Partnerów na terenie całej Polski. Uczestnik
Programu otrzyma dodatkowe 1000 punktów na Konto Uczestnika. Uzyskane punkty
może wymienić na nagrody zgodnie z obowiązującym Regulaminem u Organizatora.
4.Wybór Uczestnika, który zebrał największą ilość punktów w ciągu godziny zostanie
dokonana na postawie zapisów w elektronicznym programie rejestrującym naliczone
Punkty Premium – Plus na Kontach Uczestników.
5. Wybór Uczestnika, który zebrał największą ilość punktów w ciągu doby zostanie
dokonana na postawie zapisów w elektronicznym programie rejestrującym naliczone
Punkty Premium – Plus na Kontach Uczestników.
6. Punkty Premium – Plus przyznawane co godzinę i raz na dobę przyznawane będą z
trzydniowym opóźnieniem.
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8. W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem Regulaminu,
Organizator ma prawa do jego wiążącej wykładni. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za moment zarejestrowania punktów Uczestnika Programu w
elektronicznym programie rejestrującym Organizatora.
9. Spory związane z promocją będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie: www.premium-plus.pl.
11. W pozostałym zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji
obowiązuje regulamin znajdujący się na stronie Organizatora www.premium-plus.pl.

