Zasady Konkursu „Wygraj sejf!”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Fernand Polska 2.0 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Radzymińskiej 230, (03-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Praga - Północ, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000858989 , NIP 125-17-12-678, REGON: 387695723,
adres e-mail sklep@fernand.pl, numer tel. +48 517-071-012, zwany dalej Organizatorem.
2. Adres organizatora: Fernand Polska, ul. Radzymińska 230, 03-674 Warszawa
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna Godlewska,
a.godlewska@fernand.pl.
§ 2 Czas trwania
1. Konkurs trwa od dnia 25 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu w przypadku
niewyłonienia Zwycięzcy do dnia zakończenia Konkursu.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.
4.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na podanie do wiadomości
publicznej jego imienia i nazwiska w sytuacji wygrania Konkursu.
5. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby bliskie pracowników.
§ 4 Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wpisaniu 4-cyfrowego kodu w panelu sterowania sejfu i
zatwierdzenie go przyciskiem „E”. Jeśli kod jest poprawny i nastąpi otwarcie sejfu, Uczestnik
wygrywa sejf.
2. Każdy uczestnik ma tylko jedną próbę wpisania kodu.
3. Kod został ustalony losowo i nie będzie zmieniany do czasu zakończenia Konkursu.
§ 5 Nagroda główna
1. Nagrodą główną w Konkursie jest Sejf Vincennes 2 marki Thirard, numer referencyjny 013200.
2. Wartość Nagrody głównej to 984,25 zł brutto.
§ 6 Postanowienia ogólne
1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.fernand.pl oraz w
Siedzibie Organizatora.
2. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi na profilu Facebook Organizatora, najpóźniej w dniu
zakończenia Konkursu.
3. Koszty przejazdu do miejsca odebrania Nagrody nie obciążają Organizatora.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

7. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte
polubownie.

