Regulamin Promocji „10% rabatu na akcje promocyjne w TESCO”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
w Warszawie (02-661) przy ul. Modra 92A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000445703, NIP: 521-36-41-984, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Promocji jest każdy podmiot, który zleci Organizatorowi wykonanie usługi
w postaci akcji promocyjnej przeprowadzonej w sklepie należącym do sieci TESCO,
niezależnie od formatu sklepu, w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2015 roku, zwany
dalej „Uczestnikiem”.
II. PRZEDMIOT PROMOCJI
Przedmiotem promocji „10% rabatu na akcje promocyjne w TESCO”, zwanej w niniejszym
regulaminie „Promocją”, jest udzielenie Uczestnikowi przez Organizatora rabatu
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto należnego Organizatorowi zgodnie z umową
o przeprowadzenie akcji promocyjnej zawartą zgodnie pkt IV ust. 2 i ust. 3 poniżej.
III. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od 01.11.2015 r. do 30.11.2015 roku do godziny 23:59.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zlecenie Organizatorowi przez Uczestnika
w okresie od 01.11.2015 r. do 30.11.2015 r., wykonania usługi w postaci akcji promocyjnej
przeprowadzonej w sklepie należącym do sieci TESCO, przy czym liczba godzin świadczenia
usług oraz całkowity czas realizacji nie mają znaczenia dla uczestnictwa w Promocji.
2. Celem zlecenia Organizatorowi wykonania usługi w postaci akcji promocyjnej, zgodnie
z ustępem poprzedzającym, Uczestnik powinien przesłać zapytanie o wykonanie akcji
promocyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dema.com.pl i/lub
pracownika Organizatora odpowiedzialnego za obsługę akcji promocyjnych.
3. Po złożeniu zapytania, zgodnie z ustępem poprzedzającym, Organizator w terminie
3 (trzech) dni prześle Uczestnikowi ofertę oraz kosztorys wykonania usługi. Warunkiem
uczestnictwa w Promocji jest zatwierdzenie przez Uczestnika oferty i kosztorysu w okresie
trwania Promocji, wskazanym w punkcie III. Oferta i kosztorys zaakceptowane przez
Uczestnika stanowią integralną część umowy o przeprowadzenie akcji promocyjnej.
Przystąpienie przez Organizatora do wykonania usługi nastąpi nie wcześniej niż 7 dni od dnia
zaakceptowania kosztorysu przez Uczestnika.

4. W przypadku wydłużenia ustalania warunków współpracy powodującego niezatwierdzenie
oferty i kosztorysu w okresie trwania Promocji, Organizator poinformuje Uczestnika
o przyczynach zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu trwania akcji promocyjnej
lub poinformuje, że promocja nie została wydłużona.
V. ZASADY PROMOCJI
Promocją objęte są usługi w postaci akcji promocyjnych (np. animacje lub degustacja towaru)
świadczonych wyłącznie na halach sklepów sieci TESCO zlecone, zgodnie z punktem IV ust.
3, w okresie od 01.11.2015 r. do 30.11.2015 r. Pozostałe usługi świadczone przez
Organizatora, w szczególności usługi merchandisingowe, nie są objęte Promocją.
VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące usługi przeprowadzenia akcji promocyjnej objętej Promocją
powinny być przesłane Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@dema.com.pl lub pracownika Organizatora odpowiedzialnego za obsługę akcji
promocyjnych w terminie 7 dni od dnia zakończeniu świadczenia usług przez Organizatora.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
3. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator prześle
Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej
i przesłane pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „10% rabatu na akcje promocyjne
w TESCO”
lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
info@dema.com.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Promocji. Przesyłki za
pobraniem nie będą odbierane.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.dema.com.pl w sposób umożliwiający
jego pobranie i przechowywanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z Promocji można uzyskać od
Organizatora drogą telefoniczną pod numerem +48 22 843 85 99.

