REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Bon 25 zł w prezencie”
(dalej „Regulamin”)

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Bon w prezencie” zwanej
dalej „Promocją”, jest SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000016481, ; kapitał zakładowy: 32.199.512,00 zł PLN, kapitał
wpłacony: 32.199.512,00 PLN, NIP: 725-17-52-913, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz osoby
fizyczne działające bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne („Klient”).
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie przez Klienta zakupu za pośrednictwem
portalu http://sfinks.bony.pl bonu podarunkowego Sfinks Polska S.A. o wartości jednostkowej
100 zł („bon 100”) i jego opłacenie („zakup bonu”).
5. Klient, który dokona zakupu „bonu 100” otrzyma do niego w ramach Promocji bon o wartości
25 zł (bon promocyjny). W przypadku dokonania przez Klienta zakupu kilku „bonów 100” Klient
otrzyma bon promocyjny do każdego z nich.
6. Zasady korzystania z bonów podarunkowych, w tym termin ważności bonów (z zastrzeżeniem
terminu ważności bonu promocyjnego, który został określony w pkt 7 niniejszego Regulaminu)
określa „Regulamin Bonów Podarunkowych Sfinks Polska S.A.” dostępny na
http://bony.sfinks.pl
7. Bony promocyjne są ważne do 31.12.2021 r.
8. Promocja obowiązuje od dnia 25.11.2020 do dnia 31.12.2020 r. co oznacza, że we wskazanym
okresie Klient musi złożyć zamówienie na bon uprawniający do skorzystania z Promocji i
zamówienie to musi dotrzeć do Organizatora.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się „Regulamin Bonów
Podarunkowych Sfinks Polska S.A.”
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na portalu www.sfinks.bony.pl oraz w siedzibie
Organizatora, natomiast Regulamin Bonów Podarunkowych Sfinks Polska S.A.” dostępny jest na
stronie internetowej http://bony.sfinks.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie o ile nie naruszają one praw Klientów nabytych na jego podstawie. Zmiany Regulaminu
ogłaszane będą na stronie internetowej wskazanej w pkt 10 i wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia zmiany. Aktualny Regulamin, uwzględniający wprowadzone zmiany, będzie również
dostępny w siedzibie Organizatora.

