R E G U L A M IN
SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ
„Zdrapka Black Friday”
§1
ORGANIZATOR
1. Sprzedaż promocyjna pod nazwą: „Zdrapka Black Friday” („Promocja”) jest prowadzona na
zasadach niniejszego regulaminu („Regulamin”). Organizatorem Promocji jest JYSK Sp. z o.o., ul.
Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk, Polska , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańska-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000036908 („Organizator”).
2. Celem Promocji jest zwiększenie frekwencji klientów oraz wzrost sprzedaży w salonach, o których
mowa w par 3 Regulaminu.
3. Promocja jest równolegle realizowana wraz z loterią promocyjną pod nazwą „Zdrapka Black
Friday”, która jest urządzana na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego Decyzją Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku („Loteria”).
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się dnia 22.11.2018 roku i trwa do dnia 23.12.2018 roku.
§3
ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI
Promocja urządzana jest na terenie Polski w sklepach stacjonarnych JYSK, których lista dostępna jest
na stronie www.jysk.pl/znajdz-sklep w trakcie trwania Promocji („Sklepy”).
§4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w terminie od dnia 22.11.2018 roku do dnia
30.11.2018 roku:
odwiedzi dowolny Sklep w godzinach jego otwarcia,
b. dokona zakupu dowolnych towarów/usług za dowolną kwotę w wybranym
Sklepie („Zakup promocyjny”), Zakup promocyjny musi być udokumentowany na
paragonie fiskalnym („dowód Zakupu promocyjnego”), zakupy udokumentowane
na fakturach VAT nie biorą udziału w Promocji,
c. odbierze kupon promocyjny pokryty farbą zdrapkową („Kupon”),
d. odsłoni pole zakryte farbą zdrapkową znajdujące się na Kuponie.
a.
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Uczestnik jest zobowiązany zachować Kupon w celu odbioru nagrody.
2. Kupony są wydawane przez pracowników Sklepów przy kasie, po dokonaniu przez Uczestnika
Zakupu promocyjnego.
§5
NAGRODY
1.

W Promocji przewidziano nagrody w postaci rabatów na zakup dowolnych usług/towarów w
Sklepach w terminie od 01.12.2018 roku do 23.12.2018 roku. Są to rabaty w wysokości 10% do
wykorzystania w dowolnym Sklepie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość rabatu, który
można otrzymać wynosi 2.000,00 zł brutto.

2.

Łączna pula nagród w Promocji wynosi 237.440,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści
siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych zero groszy).
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.

Liczba Kuponów jest ograniczona. Kupony wydawane będą w terminie od dnia 22.11.2018 roku
do dnia 30.11.2018 roku lub do wyczerpania ich puli. Kupony wykonane są w formie papierowej
karty. Na każdym Kuponie znajduje się pole zakryte farbą zdrapkową. Pod polem pokrytym farbą
zdrapkową znajduje się informacja o nagrodzie w Promocji (wskazanie wysokości rabatu) oraz
informacja o nagrodzie przyznawanej w Loterii, o której mowa w par 1 pkt 3 Regulaminu.

2.

Uczestnik, dowiaduje się o nagrodzie w Promocji, po odkryciu pola zakrytego farbą zdrapkową,
znajdującego się na Kuponie. Do jednego Kuponu wygrywającego przypisana jest wyłącznie
jedna nagroda w Promocji.

3.

Uczestnik może zrealizować zwycięski Rabat w wysokości widniejącej na Kuponie w Sklepie w
terminie od dnia 01.12.2018 roku do dnia 23.12.2018 roku lub do czasu wyczerpania się puli
nagród w Promocji, z zastrzeżeniem, że Rabaty nie będą realizowane w:
a) Sklepie JYSK Piaseczno ul. Nowa 4, 05-500 Nowa Iwiczna w terminie od 01.12.2018 do
05.12.2018,
b) Sklepie JYSK Dzierżoniów ul. Piastowska w terminie od 13.12.2018 do 19.12.2018
c) Sklepie JYSK Żory Al. Jana Pawła II 41 w terminie od 06.12.2018 do 12.12.2018
d) Sklepie JYSK Koszalin ul. Krakusa i Wandy 34 w terminie od 06.12.2018 do 12.12.2018
e) Sklepie JYSK Rydułtowy ul. Raciborska 144 w terminie od 13.12.2018 do 19.12.2018
f) Sklepie JYSK Częstochowa Al. 11 Listopada 25 w terminie od 13.12.2018 do
19.12.2018.

4.

Rabaty będące nagrodą w Promocji można odebrać wyłącznie w formie zniżki na zakup
dowolnych produktów/usług w Sklepie w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu.

5.

Każdy rabat z jednego Kuponu może być zrealizowany jednokrotnie.
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6.

Nagrody są realizowane za okazaniem i naderwaniem (przerwaniem) Kuponu z Rabatem.

7.

Do jednorazowego zakupu w Sklepie można wykorzystać wyłącznie Rabat z jednego Kuponu.
Nie ma możliwości wykorzystania więcej niż jednego Rabatu przy jednej transakcji zakupu (nie
można łączyć Rabatów z różnych Kuponów). Jeden Rabat może być łączony przy transakcji
zakupu wyłącznie z jednym Rabatem będącym nagrodą w Loterii wskazanym na tym samym
Kuponie.

8.

Wyłącznie Kupony zweryfikowane, jako autentyczne uprawniają ich posiadaczy do odbioru
nagrody. Kupony uszkodzone, sfałszowane lub noszące ślady przeróbek są nieważne i nie
uprawniają ich posiadaczy do udziału w Promocji oraz odbioru nagrody.

9.

Uczestnik może przedstawić dowolną liczbę Kuponów wygrywających oraz zostać zwycięzcą
dowolnej liczby nagród.

10. Nieodebrane nagrody w trybie pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu pozostają do dyspozycji
Organizatora.
§7
REKLAMACJE
1. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i
uczestnictwem w Promocji w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje
Organizator.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Administratorem
danych osobowych jest Organizator - JYSK Sp. z o.o., ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk. Dane
osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
przez czas trwania Promocji oraz dodatkowo 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń.
Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich
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danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do
ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla ewentualnego złożenia reklamacji. Kontakt z Inspektorem ochrony
danych osobowych w sprawie danych osobowych uczestnika jest możliwy za pośrednictwem esklepu pod adresem e-sklep@jysk.com lub pisemnie na adres Administratora. Uczestnik Promocji
ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.grzegrzolka.pl w trakcie trwania Promocji oraz
w Sklepach w terminie od dnia 22.11.2018 roku do dnia 23.12.2018 roku.
3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

