Regulamin promocji „Wciągające Mistrzostwa Świata 2018 – piłka w prezencie”
1. Organizatorem promocji „Wciągające Mistrzostwa Świata 2018” zwanej dalej „MŚ 2018” jest firma
Miele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, KRS 0000122417, REGON 012659244.
2. Promocja „MŚ 2018” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. lub do wyczerpania
produktów promocyjnych.
4. W promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub partnerami handlowymi firmy
Miele Sp. z o.o.
5. Nagrodą za udział w promocji „MŚ 2018” jest piłka adidas Top Glider CE8096 rozm. 4 o wartości
119 pln brutto, która znajduje się we wewnętrzu opakowania odkurzacza biorącego udział w
promocji.
Warunki promocji „Wciągające Mistrzostwa Świata 2018 – piłka w prezencie”
1. Promocja „MŚ 2018” jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w
promocji spełniają następujące warunki:
a) Ukończyły 18 rok życia,
b) Posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) Zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) Zakupiły w autoryzowanym punkcie handlu detalicznego odkurzacz Miele oznaczony hasłem
„Wciągające Mistrzostwa. Teraz przy zakupie odkurzacza Miele Classic C1 Parquet lub Complete C2
Parquet replikę piłki otrzymasz w prezencie”. Piłka znajduje się we wewnętrzu opakowania
odkurzacza biorącego udział w promocji
Wykaz urządzeń biorących udział w promocji:
Classic C1 Parquet PowerLine - SBAF3
Complete C2 Parquet EcoLine - SFRP3
2. W razie zwrotu urządzeń biorących udział w promocji Uczestnik promocji zobowiązany jest również
do zwrotu nagrody w nieużywanym stanie oraz oryginalnym opakowaniu lub jej równowartości.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – MŚ
2018” w terminie do 14 dni od daty zakupu potwierdzonego paragonem. O zachowaniu terminu
do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla
pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres:
Miele Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – MŚ 2018”. Reklamacje
rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników
w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w
sądzie powszechnym.
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