Regulamin akcji promocyjnej „Przyprowadź sąsiada a zyskacie
wysokie rabaty”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Przyprowadź sąsiada a zyskacie wysokie rabaty”
(zwanej dalej Akcja Promocyjną) jest USI Spółdzielnia Wielobranżowa z siedzibą w
Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 17, NIP 777 00 02 524 , REGON 000455083, KRS
000455083, (dalej zwana Organizatorem).
2. Czas trwania Akcji Promocyjnej bez ograniczeń czasowych i do odwołania.
3. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie firmy w Poznaniu przy ulicy
Kramarskiej 17 oraz na stronie www.usi.com.pl.
4. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy
Regulamin.
5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
o grach hazardowych.
6. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy
parkingów administrowanych przez Organizatora.
7. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która wykupiła i posiada abonament na parkingu
strzeżonym administrowanym przez Organizatora, zwana dalej Uczestnikiem.
8. Biorąca udział w akcji promocyjnej, każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, polecona przez Uczestnika zwana dalej jest Nabywcą.
9. Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej miejsc
parkingowych na parkingach administrowanych przez Organizatora.
10. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej jest obowiązany zapoznać się
z niniejszym Regulaminem.
§2
Przedmiot Akcji Promocyjnej i zasady Akcji Promocyjnej
1. W Ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który w okresie jej trwania poleci innej
osobie fizycznej nie będącej klientem Organizatora (dalej zwanym Nabywcą) miejsce
parkingowe na parkingach administrowanych przez Organizatora, a Nabywca zawrze
z Organizatorem umowę abonencką, której przedmiotem będzie zakup miejsca
parkingowego na parkingu strzeżonym administrowanym przez Organizatora,
otrzyma rabat w wysokości 10% od cen obowiązujących na danym parkingu, za

każdego nowo przyprowadzonego klienta na okres 1 miesiąca. Taki sam rabat
otrzyma również Nabywca.
2. Maksymalny rabat jaki może przyznać Organizator Uczestnikowi to 30%.
3. Warunkiem weryfikacji jest wzajemne wskazanie na piśmie zarówno danych
Uczestnika jak i Nabywcy, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
i numeru telefonu. W tym celu Uczestnik i Nabywca wypełnia formularz będący
Załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Nabywca nie może być Klientem Organizatora, przez co rozumie się, iż w przeciągu
ostatniego miesiąca nie korzystał z usług parkingowych na parkingach
administrowanych przez Organizatora.
§3
Postanowienia końcowe
1. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych
w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające
lub utrudniające udział w Akcji Promocyjnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zakończenia Akcji Promocyjnej,
o czym zawiadomi na stronie internetowej www.usi.com.pl, przynajmniej na 7 dni
przed planowanym skróceniem lub zakończeniem Akcji Promocyjnej. Skrócenie Akcji
Promocyjnej nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji
Promocyjnej, z tym że zmiany nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

