REGULAMIN PROMOCJI –„50% NA KOLEJNĄ PORADĘ PRAWNĄ”
§1
1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Promocji, zasady otrzymania
Kuponu promocyjnego 50% (pięćdziesiąt procent) na kolejną poradę prawną.
2. Organizatorem Promocji jest Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza z siedzibą w
Chrzanowie, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja przeprowadzana będzie w dniach od 02.11.2016 do 31.12.2017.
4. Miejscem Promocji jest Oddział Organizatora w Rudzie Śląskiej, ul. Czarnoleśna 47
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1.

2.
3.

4.
5.

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta udzielenia porad prawnych, na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami.
Porada prawna – ustna odpowiedź na pytanie Uczestnika Promocji w oparciu o treść
obowiązujących przepisów, bez potrzeby analizowania orzecznictwa i doktryny prawa.
Kupon promocyjny – kupon rabatowy 50% (pięćdziesiąt procent) wydawany Uczestnikowi
Promocji, który w dniach od 02.11.2016 do 31.12.2017 skorzystał z porady prawnej u
Organizatora.
Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz
określone w nim zasady Promocji.
Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza z siedzibą w Chrzanowie przy
al. Henryka 26, 32-500 Chrzanów.
§3

Udzielanie porad prawnych objętych Promocją odbywać się będzie wyłącznie w Oddziale
Organizatora w Rudzie Śląskiej ul. Czarnoleśna 47, w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach otwarcia Oddziału Kancelarii po uprzednim umówieniu spotkania.
§4
Promocja opiera się o następujące zasady:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
Uczestnik Promocji, w celu skorzystania z Promocji w siedzibie Organizatora, musi
skorzystać z porady prawnej, aby otrzymać kupon promocyjny upoważniający go do
skorzystania z kolejnej porady prawnej z rabatem 50% ( pięćdziesiąt procent).
Promocja polega na tym, iż Uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w
Regulaminie, może skorzystać z 50% ( pięćdziesiąt procent) rabatu na kolejną poradę
prawną w Oddziale e Organizatora w okresie od 02.11.2016 do 31.12.2017.
Kupony promocyjne upoważniające do rabatu 50% ( pięćdziesiąt procent) na kolejną poradę
prawną będą wydane do rąk Uczestnika Promocji, który spełnił podstawowy warunek i
skorzystał z porady prawnej w okresie od 02.11.2016 do 31.12.2017.
Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Promocji, nie łączą się z innymi
promocjami, które obowiązują w tym samym czasie u Organizatora.
Warunkiem skorzystania z rabatu 50% ( pięćdziesiąt procent) na kolejną poradę prawną jest
uprzednie okazanie Organizatorowi przez Uczestnika Promocji Kuponu promocyjnego.
Uczestnik może przekazać Kupon promocyjny rodzicom, rodzeństwu i dzieciom
jednocześnie wypełniając go poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz stopnia
pokrewieństwa osoby, której kupon jest przekazywany i opatrując kupon podpisem.
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8.

Osoba której kupon przekazano przy jego okazaniu winna wykazać stopień pokrewieństwa
do osoby Uczestnika.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Kuponu przez Uczestnika promocji.
§5

Informacja o Promocji zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani
przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie
odpowiada.
§6
Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn,
poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.kancelariars.pl.
§7
1.

2.

3.

4.
5.

Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziale Organizatora w Rudzie Śląskiej przy ul.
Czarnoleśnej 47 oraz w siedzibie Organizatora w Chrzanowie przy al. Henryka 26, 32-500
Chrzanów, a także na jego stronie internetowej www.kancelariars.pl przez cały czas trwania
promocji.
Wszelkich informacji na temat Promocji można zasięgnąć w Odziale Organizatora, a także
pod
nr tel. 32 753 86 10 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
sekretariat@kancelariars.pl.
Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez
zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.kancelariars.pl. Wszelkie zmiany do
Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia na w/w stronie internetowej, o
ile nie zastrzeżono inaczej.
Organizator zastrzega sobie pełne i nieograniczone prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Regulaminu.
W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
WZÓR KUPONU AWERS

Upoważnia Pana/Panią
…....................................................................
do rabatu 50% na kolejną poradę prawną w
okresie od 02.11.2016 do 31.12.2017.

REWERS: Pieczątka Kancelarii i podpis wydającego
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