Regulamin Akcji Promocyjnej dla posiadaczy kart płatniczych „Płać z dumą”
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorami Akcji Promocyjnej są Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy
wynosi 542 500 zł (opłacony w całości), zwany dalej „Open Finance” oraz Cosmo Event Ernest
Waś z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 88, 03-289 Warszawa, NIP 5242523282, REGON
14283423), zwany dalej „Cosmo Event”, łącznie zwani „Organizatorami”.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika Akcji Promocyjnej.
3. Niniejszy Regulamin w czasie trwania Akcji Premiowej będzie dostępny na stronie internetowej
www.legia.com w zakładce ”Karta”.
Czas trwania Akcji Promocyjnej
§2
Akcja Promocyjna trwa od 16.09.2014 do 31.12.2016
Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
§3
1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią łącznie poniższe warunki:
a. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Open Finance w celach
marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
b. posiadają kartę płatniczą „Płać z dumą” zawierającą logo Open Finance oraz herb Legii
Warszawa,
c. wprowadzą kod otrzymany od Open Finance, zgodnie z §4 na stronie
www.mocprezentow.pl
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Zasady udziału w Akcji Promocyjnej
§4
W czasie trwania Akcji Promocyjnej każdy posiadacz karty płatniczej „Płać z dumą” spełniający
kryteria określone w §3 otrzyma jednorazowy 10% rabat na wszystkie produkty znajdujące się w
ofercie handlowej Cosmo Event pod adresem www.mocprezentow.pl
Kod uprawniający do uzyskania jednorazowego 10% rabatu przesyłany zostanie przez Open
Finance na adres email Uczestnika.
Rabat nie może być wymieniony na gotówkę.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jeden kod uprawniający do otrzymania rabatu.
W przypadku zwrotu nabytego przez stronę www.mocprezentow.pl produktu lub wymiany na
inny i rozliczenia należności za produkt zwracamy lub wymieniany, wartość rozliczenia należności
będzie równa cenie brutto produktu minus wartość rabatu, który został udzielony.
Reklamacje i postanowienia końcowe
§5

1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące udzielonego rabatu powinny być przesyłane w formie
pisemnej do Cosmo Event na adres:
Cosmo Event Ernest Waś
Ul. Głębocka 88
03-289 Warszawa
2. Reklamacja powinna zawierać: imię I nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania Uczestnika,
telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji wraz z załączeniem kserokopii dokumentów
sprzedaży.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Cosmo Event.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
7. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i
Organizatorów, regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to
już nabytych praw Uczestników Akcji Promocyjnej. Uczestnicy Promocyjnej zostaną powiadomieni
o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu i nowego
Regulaminu na stronie internetowej www.legia.com w zakładce „Karta”.
9. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 16.09.2014

