REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Parkuj z Multikinem”
(dalej „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Parkuj z Multikinem”, zwanej dalej
„Promocją”, jest APCOA Parking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000129400, kapitał zakładowy: 2.839.200 złotych w pełni opłacony,
NIP 526-03-07-689, REGON 012110239, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja jest realizowana we współpracy z Multikino S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2, 00032 Warszawa będącej operatorem kina „Multikino” w Bydgoszczy, przy ul. Focha 48 (dalej: „Kino”)
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 1 grudnia 2018 roku (dalej: „Okres Trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne korzystające z parkingu płatnego dozorowanego
przez Organizatora znajdującego się pod adresem: ul. Focha 48, 85-070 Bydgoszcz (dalej: „Parking”),
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę
przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji), zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej:
„Uczestnicy”).
2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: zakup biletu parkingowego za minimum 2 zł w urządzeniach
parkingowych na Parkingu Organizatora w Okresie Trwania Promocji (dalej: „Zakup Biletu Parkingowego).
§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI
Każdy z Uczestników, który dokona Zakupu Biletu Parkingowego za minimum 2 zł, otrzyma kupon dołączony
do biletu parkingowego uprawniający do Zakupu Promocyjnego (dalej: „Kupon”).
2. Za każdy Zakup Biletu Parkingowego Uczestnik otrzyma jeden Kupon.
3. Kupon uprawnia do nabycia w Kinie - po cenie o 2 złote brutto niższej niż wskazana w cenniku – jednego z
następujących biletów kinowych: „Normalny Tydzień”, „Normalny Weekend”, „3D Normalny Tydzień”, „3D
Normalny Weekend”, „Karta Rodzina Tydzień”, „Karta Rodzina Weekend”, „3D Karta Rodzina Tydzień”, „3D
Karta Rodzina Weekend”, „Student Tydzień”, „Student Weekend”, „3D Student Tydzień”, „3D Student
Weekend”, „Mega Środa”, „3D Mega Środa”
4. Zakup biletu kinowego w promocyjnej cenie na podstawie Kuponu będzie możliwy wyłącznie w dniu Zakupu
Biletu Parkingowego.
5. Kupon jest realizowany poprzez przekazanie go w kasie Kina.
6. Jeden Kupon będzie uprawniać do zakupu jednego biletu kinowego w promocyjnej cenie.
7. Zniżka wynikająca z Kuponu nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie. W ramach Promocji
nie jest możliwy zakup biletów innych niż określone w ust. 3 powyżej.
8. Po upływie terminu ważności Kuponu nie będzie za jego pomocą możliwy Zakup Promocyjny, ani otrzymanie
przez Uczestnika jakiegokolwiek zwrotu lub ekwiwalentu. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Kupon nie uprawnia do jakichkolwiek preferencji ani pierwszeństwa przy zakupie produktów barowych w kasie
Kina.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do zakupu biletów kinowych za pomocą Kuponu
stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Parkingu Apcoa Parking Polska dostępnego na parkingu
znajdującego się przy ul. Focha 48 w Bydgoszczy oraz Regulaminu Kina dostępnego w kasach Kinowych oraz
na stronie www.multikino.pl
1.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w
terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Kinie objętym Promocją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny,
pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.
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