Regulamin Promocji „zakupy z BONusem”

1) Organizatorem Promocji „zakupy z BONusem” jest Hurtownia Spożywcza Czempion- operator Sieci Handlowej SEZAMek
2) Promocja obejmuje wybrane sklepy Sieci Handlowej SEZAMek.
3) Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia, nabywająca dowolne produkty w sklepie Sieci SEZAMek jako konsument w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego.
4) Uczestnik, decydując się na udział w programie, otrzymuje kartę przy jednorazowym zakupie za kwotę min. 30zł. Wraz z kartą Uczestnik
otrzymuje 2 Punkty Startowe.
5) Sprzedażą promocyjną objęte są towary dostępne na terenie sklepu Sieci Sezamek
(za wyjątkiem: kart do telefonu typu pre-paid, doładowania telefonów, tytoniu i papierosów, transakcji zapłaty rachunków za usługi
komunalne, media, telefon, gaz).
6) Za zakupy o wartości minimum 15 zł Klient otrzyma 1 (jeden) Punkt. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo (1 paragon) - nie można
sumować paragonów. Jeżeli na jednym paragonie wartość zakupów jest wielokrotnością 15 zł – Klient otrzyma odpowiednią do tej
wielokrotności ilość punktów.
7) Pracownicy sklepu uczestniczącego w akcji promocyjnej mają obowiązek wydawania punktów do każdej transakcji zakupu, spełniającej
warunki zawarte w punkcie 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
8) Każdy sklep sieci SEZAMek dysponuje punktami zawierającymi indywidualny, przypisany do danego sklepu numer
9) Na jednej karcie promocyjnej nie można gromadzić punktów z różnych sklepów ( z różnymi numerami)
10) Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów (30pkt), Uczestnik otrzymuje bon o wartości 5zł, który może zrealizować przy okazji kolejnych
zakupów
11) W ramach jednej Karty można zrealizować do 3-ch bonów: na karcie są 3 pola po 30pkt
12) Bony emitowane są przez Sieć SEZAMek, nie stanowią środka płatniczego, nie podlegają wymianie na gotówkę i mogą być zrealizowane
wyłącznie w sklepie sieci SEZAMek
13) Sieć Handlowa SEZAMek zastrzega sobie prawo do nieakceptowania Kart Promocyjnych uszkodzonych w takim stopniu, że nie można
jednoznacznie potwierdzić ich oryginalności lub numeracji naklejonych Punktów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad promocji prosimy o kontakt z biurem SH SEZAMek– telefon (018) 35-51-629.

