ZMIANA DO REGULAMINU PROMOCJI „JESIENNE ZŁOTO ZBIERANIE”
W HURTOWNIACH EUROCASH CASH&CARRY

Z dniem 30 listopada 2020 r. zmianie ulegają postanowienia pkt 2.25 i pkt 3.1 Regulaminu Promocji:
Pkt 2.25 Regulaminu Promocji:
Dotychczasowa treść w brzmieniu:
2.25 Stanowiące Nagrody Rzeczowe sztabki złota zostaną wydane Laureatom w okresie od dnia 1
grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. w Hurtowni Eurocash, w której Uczestnik dokonał
największej części zakupów w Promocji. W przypadku braku odbioru Nagrody Rzeczowej w tym
okresie, prawo Uczestnika do Nagrody przepada.
ulega zmianie na nową, następującą treść:
2.25 Stanowiące Nagrody Rzeczowe sztabki złota zostaną wydane Laureatom w okresie od dnia 21
grudnia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021 r. w Hurtowni Eurocash, w której Uczestnik dokonał
największej części zakupów w Promocji. W przypadku braku odbioru Nagrody Rzeczowej w tym
okresie, prawo Uczestnika do Nagrody przepada.
Pkt 3.1 Regulaminu Promocji:
Dotychczasowa treść w brzmieniu:
3.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi Promocji, mailem
na adres: reklamacje@vip.com.pl najpóźniej w terminie 10 dni od zdarzenia będącego przyczyna
reklamacji, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2020 r., z tym zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące
ustalonej wartości indywidualnego Celu obrotowego, jak i wszelkie prośby o jego weryfikację, czy
zmianę mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 5 października 2020 r. Tytuł maila z reklamacją
winien brzmieć „Reklamacja w Promocji Jesienne Złoto Zbieranie”.
ulega zmianie na nową, następującą treść:
3.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi Promocji, mailem
na adres: reklamacje@vip.com.pl najpóźniej w terminie 10 dni od zdarzenia będącego przyczyną
reklamacji, najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 r., z tym zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące
ustalonej wartości indywidualnego Celu obrotowego, jak i wszelkie prośby o jego weryfikację, czy
zmianę mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 5 października 2020 r. Tytuł maila z reklamacją
winien brzmieć „Reklamacja w Promocji Jesienne Złoto Zbieranie”.
Pozostałe postanowienia Regulaminu Promocji pozostają bez zmian.

