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Regulamin Akcji Promocyjnej „Zamień paragon na pizzę z rabatem” 

dla Klientów sklepów Delikatesy CENTRUM w Miejscu Piastowym,  

Delikatesy CENTRUM w Iwoniczu Zdroju  

i DomMarket w Miejscu Piastowym 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej, zwanej dalej „Akcją” dla Klientów sklepów Delikatesy CENTRUM  

w Miejscu Piastowym przy ulicy Krośnieńskiej 1, Delikatesy CENTRUM w Iwoniczu Zdroju przy ulicy 
Aleja Parkowa 12 oraz DomMarket w Miejscu Piastowym przy ulicy Krośnieńskiej 1, zwanych dalej 
„Sklepami”, jest firma Novellus z siedzibą Miejscu Piastowym przy ulicy Krośnieńskiej 1, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Akcja organizowana jest od dnia 26.05.2015 r. 

3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych zasad Akcji są : małżonkowie, dzieci, rodzice, 
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 

 

II. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia Akcji. 

  

4. Akcja skierowana jest do wszystkich Klientów Sklepów, którzy od dnia 26.05.2015 r.  w Sklepach 
dokonają zakupów, jednorazowo lub kilkukrotnie, na kwotę co najmniej 50,00 zł, płacąc za zakupiony 
towar gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową lub akceptowanym w sklepach bonem towarowym oraz 
spełnią pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Zebrane paragony potwierdzające zakupy w sklepach, w okresie od dnia 26.05.2015 r.  na kwotę łączną 
minimum  50,00 zł dają Klientowi prawo do otrzymania od kasjera potwierdzenia w postaci pieczątki na 
odwrocie paragonu.   

6. Opieczętowany paragon uprawnia klienta do zakupu pizzy z 10 % rabatem w lokalu Pub Novellus przy 
ulicy Krośnieńskiej 1 w Miejscu Piastowym. Rabaty nie sumują się. Jedna pieczątka dotyczy zakupu 
tylko jednej pizzy. Rabat nie obejmuje dodatków do pizzy oraz dostawy do klienta.  

 

 

III. Postanowienia końcowe. 

 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie jego trwania, jeżeli jest 
to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Akcji bez podania przyczyn.  

9.  W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

10.  Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Akcji w sklepach 
Organizatora oraz na stronie www.pubnovellus.pl. 


