
 

 

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI PRZECHOWYWANIA 2014/2015. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja.  
2. Organizatorem Promocji i wystawcą Świątecznych Kuponów Promocyjnych jest SAR PW Sp. z 

o.o. prowadzący magazyn SARWINE przy ul. Chodakowskiej 53/57. 
3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat 

§ 2. Zasady udziału w promocji 

1. Świąteczny Kupon promocyjny jest ważny do dnia 31.03.2015 r. 
2. Okazując świąteczny kupon promocyjny, uzyskuje się możliwość złożenia kolekcji w 

Przechowalni SARWINE na n/w preferencyjnych warunkach: 
a) W przypadku zawarcia umowy na minimum 3 m-ce  - pierwszy miesiąc za usługę 

przechowania całej złożonej kolekcji w kwocie 1 zł netto, kolejne dwa miesiące z 15 
% rabatem względem obowiązującego cennika 

b) W przypadku zawarcia umowy na minimum 6 m-cy: pierwszy miesiąc za usługę 
przechowania całej złożonej kolekcji w kwocie 1 zł netto, kolejne trzy miesiące z 20 
% rabatem względem obowiązującego cennika 

Łączna ilość miejsc objętych niniejszą promocją dla wszystkich klientów łącznie nie może 
przekroczyć razem 2000 miejsc (2000 butelek) w magazynie SARWINE. 

3. Kupon nie może zostać wymieniony na równowartość pieniężną, ani nie może stanowić 
przedmiotu obrotu handlowego. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego 
ważności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. SARWINE nie ma obowiązku realizacji kuponu po upływie okresu jego ważności. 
W ramach promocji zrealizowany może być tylko jeden kupon. Zebranie kilku kuponów nie 
stanowi podstawy do zwiększenia kwoty przyznanego rabatu. 

4. Kupony nie mogą być łączone z innymi Promocjami organizowanymi przez SAR PW Sp. z o.o. 
prowadzący magazyn SARWINE przy ul. Chodakowskiej 53/57. 

5. Ilość kuponów w Promocji jest ograniczona (limitowana). 
6. SAR PW Sp. z o.o. zastrzega sobie odwołanie promocji w następujących przypadkach: 

- wyczerpania ilości miejsc o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 
- kiedy realizacja kuponów promocyjnych nie leży w interesie SAR PW Sp. z o.o. 
- w przypadku zaprzestania/wstrzymania/zawieszenia  działalności SARWINE 

7.    W celu wykorzystania kuponu promocyjnego należy skontaktować się z magazynem SARWINE 
telefonicznie (nr tel. 609 355 321) w godz. 8.00-17.00 lub e mailowo:biuro@sarwine.pl.  

§ 3. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać formie elektronicznej na 
adres e-mail: biuro@sarwine.pl 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
wpływu. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony zwrotną pocztą 
elektroniczną. 

§ 4. Postanowienia końcowe 



 

 

1.  Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone 
niniejszym Regulaminem. 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w tym również do jej 
odwołania, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych. 

3.   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych  

4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez okres jej trwania na stronach serwisu 
www.sarwine.pl  


