Regulamin "Monster Taxi"

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Monster Taxi” („Konkurs”) jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w
Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , pod numerem KRS 0000497479 NIP
716 281 48 83, REGON 061646803, („Organizator”)
2. Czas trwania akcji: 19-20 grudnia 2015, od godziny 10.00 do godziny 19.00.
3. Miejscem Konkursu jest Centrum Arkadia, ul. Jana Pawła II 82, Warszawa

1. KONKURS
4. W Konkursie może wziąć udział każdy, osoby niepełnoletnie lub pozostające pod opieką za
pisemną zgodą opiekuna prawnego, kto w okresie trwania promocji (19-20.12.2015, godz. 10.00 –
19.00), dokona zakupów na terenie Centrum Handlowego Arkadia w Warszawie na kwotę minimum 50
zł brutto.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Konkursie w okresie jego trwania, pod warunkiem spełniania
warunków określonych w pkt. 4. powyżej.
6. Klient spełniający warunek, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do
udziału w rozstrzyganym co godzinę (w dniach promocji 19-20.12.2015) konkursie „Monster Taxi”
7.Konkurs „Monster Taxi” polega na jak najszybszym pokonaniu wirtualnego toru wyścigowego, za
kierownicą profesjonalnego symulatora jazdy samochodem.

2. NAGRODY
1. Co godzinę prowadzący ogłosi laureatów konkursu oraz przyzna nagrody trzem uczestnikom, którzy
osiągną najlepszy wynik przejazdu czasowego w wirtualnej rzeczywistości.
I miejsce - Monster Taxi - przejazd jako pasażer taksówką w postaci Monster Trucka w
dowolne miejsce na ternie 1 strefy m. st. Warszawa lub 20 minutowy przejazd po
Warszawie oraz powrót na teren C.H. Arkadia.
II miejsce - Zestaw prezentowy "Aktywnie"
III miejsce - Karta podarunkowa o nominale 50zł

2. Raz dziennie, osobie z najlepszym wynikiem przejazdu czasowego (danego dnia promocji) zostanie
przyznana nagroda specjalna.
Nagroda specjalna - voucher na przejazd za kierownicą KTM X – BOW,
4 okrążenia na torze Motopark Ułęż.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i obowiązuje tylko na terenie Warszawy.
3. Organizator może odmówić udziału w konkursie oraz świadczenia przewozu Monster Taxi w
przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Treść regulaminu dostępna jest w punkcie informacyjnym C.H.Arkadia oraz na stronach
internetowych www.arkadia.com.pl, www.rwd.prezentmarzen.com/monster-taxi.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższego Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora, najpóźniej do 7 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
Warszawa, 18 grudnia 2015 r.

