REGULAMIN PROMOCJI
pn. „Voucher PAWO–50 zł” w sieci salonów PAWO
I. Organizator promocji
Organizatorem promocji pn.„Voucher PAWO –50 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest spółka
„PAWO-MEN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Pabianicach,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS:0000654322, wysokość kapitału zakładowego: 8.454.000,00 zł, NIP:
731-184-78-60, zwana dalej również Organizatorem.
II. Czas trwania promocji
Czas trwania promocji: od dnia 20.10.2017 r. do odwołania obowiązywania promocji przez
Organizatora.
III. Uczestnictwo w promocji
Uczestnikiem Promocji jest każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni
łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada voucher PAWO
(vouchery PAWO wydawane są na okaziciela. Voucher PAWO można otrzymać:
-w czasie trwania wydarzeń marketingowych w miejscowościach położonych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w których PAWO-MEN Sp. z o.o. Sp.k. bierze udział, bądź je
organizuje
-w salonach firmowych PAWO,
-drogą elektroniczną poprzez otrzymanie vouchera PAWO w formie załącznika do wiadomości
e-mail –w takim przypadku uczestnik chcąc skorzystać z promocji musi uprzednio wydrukować
voucher PAWO);
c) nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest zatrudniona w salonie sprzedaży, w którym
realizowane są zakupy produktów PAWO, ani nie jest członkiem najbliższej rodziny (małżonkiem,
wstępnym, zstępnym i rodzeństwem)pracownika Organizatora oraz osoby zatrudnionej w
salonie sprzedaży;
d) nie dokonuje zakupu towaru PAWO w związku z prowadzoną przez siebie pozarolniczą
działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
IV. Zasady promocji
1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym regulaminie, ma prawo do
skorzystania z Promocji polegającej na tym, że podczas zakupów towarów w salonach PAWO,
przy jednoczesnym przekazaniu vouchera PAWO kasjerowi przy kasie, Organizator udziela
uczestnikowi promocji rabatu w wysokości 50 zł od całej kwoty zakupów,w przypadku,gdy
łączna wartość zakupów, przed udzieleniem rabatu, przekracza 399 zł. Przy dokonywaniu jednej
transakcji może zostać wykorzystany tylko jeden voucher PAWO.
2. Voucher PAWO może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
3. Wykorzystanie vouchera PAWO może nastąpić wyłącznie w okresie jego ważności.
4. Posiadaczowi vouchera PAWO nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości vouchera
PAWO w formie ekwiwalentu pieniężnego.
5. Voucher PAWO nie łączy się z promocjami powyżej 55%.
6. W promocji bierze udział cała sieć PAWO, lista salonów jest dostępna na stronie internetowej
www.pawo.pl w sekcji /salony/.

V. Reklamacje
1. Reklamacje związane z korzystaniem z Promocji Uczestnik Promocji powinien składać na
piśmie, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia promocji pod adresem: PAWO-MEN
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opis podstaw
reklamacji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego o poniższej, bądź równoważnej treści:
Ja niżej podpisany / podpisana …………………. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego przez
PAWO-MEN Spółka z o. o. Sp.k. z siedzibą w Pabianicach na potrzeby przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego dotyczącego Promocji „Voucher PAWO–50 zł” (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.
poz.1182 ze zm.)
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem zwykłym.
Stanowisko zajęte przez Organizatora jest stanowiskiem ostatecznym, co nie wyłącza
uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
VI . Postanowienia końcowe
1. Skorzystanie z vouchera PAWO na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie w
okresie trwania promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wyłączenia z Promocji któregoś ze sklepów
działających pod marką PAWO, jeśli nastąpi to w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub siły
wyższej. W takim przypadku Uczestnik nie może podnosić wobec organizatora żadnych
roszczeń związanych z korzystaniem z promocji. Organizator dokonuje w takim przypadku
aktualizacji listy sklepów uczestniczących w promocji, we wszystkich formach jej publikacji
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a) w salonach sprzedaży biorących udział w Promocji;
b) na stronie internetowej www.pawo.pl/regulaminy-konkursow
4. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: PAWO-MEN Sp. z o.o.
Sp.k., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice z dopiskiem „Voucher PAWO –50 zł”.

