Regulamin promocji „Pakiet paczek za 5 pln”

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Pakiet paczek za 5 pln”, zwanej dalej
„Promocją”, jest DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul.
Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, zwana
dalej „DPD Polska” lub „Organizatorem”.
2. Promocja trwa w okresie od 11 lutego 2019r. do 15 lutego 2019r.
3. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem Promocji”, może być każdy
przedsiębiorca, który zawrze z Organizatorem w okresie trwania Promocji umowę
abonamentową na aktualnie obowiązującym w DPD Polska wzorze, dotyczącą usług
świadczonych przez DPD Polska, zwaną dalej „Umową’.
4. Promocja polega na przekazaniu przez Organizatora każdemu Uczestnikowi Promocji,
indywidualnego kodu na pakiet paczek w promocyjnej cenie 5 pln netto każda paczka,
do wykorzystania w serwisie krajowym DPD Classic, zwany dalej „Pakietem paczek”,
z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, oraz 2 voucherów zawierających kody promocyjne
obowiązujące przy zakupie biletów do Kina sieci Kinads, zwanych dalej „Wejściówką
lub Nagrodą”, z zastrzeżeniem punktu 6 lit. a) Regulaminu korzystania z Wejściówek.
5. Pakiet paczek za 5 pln netto jest jednorazowy. Liczba paczek do wykorzystania, jak
też serwis którego dotyczą, jest przypisany do pakietów abonamentowych.
a) Pakiety abonamentowe, których dotyczy Promocja:
Cennik
Pakiet S
abonamentowy
Liczba paczek za
5 paczek
5 pln/szt.
Liczba voucherów
2 vouchery
do kina

Pakiet M 12

Pakiet M 24 Pakiet L 12

Pakiet L 24

10 paczek

10 paczek

10 paczek

10 paczek

2 vouchery

2 vouchery

2 vouchery

2 vouchery

b) Pakiet paczek za 5 pln netto do wykorzystania w serwisie krajowym DPD
Classic (dotyczy paczek standardowych do 31,5kg).
c) Regulamin wykorzystania voucherów do kina stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
d) Lista kin biorąca udział w promocji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
6. Pakiet paczek w promocyjnej cenie jest ważny 180 dni od momentu uruchomienia
promocyjnego kodu przez Organizatora.
7. Pakiety Promocyjne dotyczą wyłącznie cen paczek podstawowych i w żaden sposób
nie wpływają na ceny usług dodatkowych. Ceny wszystkich pozostałych usług
dodatkowych nie ulegają zmianie, co oznacza, że są one naliczane zgodnie z
warunkami pisemnej umowy abonamentowej zawartej pomiędzy Organizatorem a
Uczestnikiem Promocji.
8. Cena promocyjna pakietów paczek jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć podatek
VAT.
9. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
bądź rzeczowego w zamian za pakiet paczek lub bilety do kina.
10. Jakiekolwiek zastrzeżenia Uczestnika Promocji do zasad Regulaminu nie mają wpływu
na treść i warunki Umowy, o której mowa w punkcie 3.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w Umowie pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem Promocji oraz przynależnych do tej Umowy
załącznikach.
12. Każdy z Uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.
13. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
https://oferta.dpd.com.pl/ilovedpd/images/Regulamin_walentynki_abonament.pdf
14. Wszelkie reklamacje Uczestników Promocji dotyczące Promocji, muszą być złożone
na piśmie do 14 dni od zakończenia Promocji na adres siedziby Organizatora. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z
zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla
pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora
nie później niż 21 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po terminie nie
będą rozpatrywane.
15. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres ul. Mineralna 15, 02-274
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Dział Marketingu”.
16. Rozpatrywanie reklamacji trwa 28 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
17. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłanie listem poleconym
na adres podany w reklamacji.
18. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację na podstawie niniejszego Regulaminu.
19. Administratorem danych osobowych Uczestników składających reklamację jest
Organizator – spółka DPD Polska sp. z o.o.
20. Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem reklamacyjnym jest
dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik przekazujący dane
ma prawo do wglądu do danych oraz żądania ich skorygowania.
21. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie
trwania Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Promocji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich w Regulaminie.

Załączniki nr 1

Regulamin korzystania z Voucherów
Definicje użyte w Regulaminie promocji „Pakiet paczek za 5 pln” mają odpowiednie
zastosowanie w niniejszym Regulaminie korzystania z Voucherów.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Miejscem realizacji Promocji są znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
kina sieci „KinAds” wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu, których operatorem
jest KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Aleja Wilanowska 67D/8, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000595235, NIP 5213718497, zwane dalej łącznie: „Kinami”.

2.

Promocja trwa od otwarcia Kin dnia 11 lutego 2019 roku do zamknięcia Kin dnia 30
września 2019 roku włącznie.

3.

Wejściówka ważna jest do 30 września 2019 roku, możliwa do wykorzystania tylko raz,
obowiązująca przy zakupie biletu do Kina na dowolnie wybrany seans 2D wyświetlany w
ramach bieżącego repertuaru danego Kina, należącego do sieci KinAds i wymienionego
w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu, w okresie od poniedziałku do niedzieli
(dalej: „Bilet”). Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Wejściówek.

4.

Organizator prześle Uczestnikowi Promocji informację mailową zawierającą Nagrodę w
postaci Wejściówek na adres mailowy podany przez Uczestnika Promocji.

5.

Skorzystanie przez Uczestnika Promocji z Nagrody w postaci Wejściówek jest możliwe
w Kinach wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu promocji „Pakiet paczek za 5
pln”, z zastrzeżeniem poniższego, tj.:

a) zakup Biletu może nastąpić w momencie przekazania Wejściówki z kodem
promocyjnym w kasie danego Kina;
b) Wejściówka występuje w formie elektronicznej jako unikatowy i
jednorazowy kod uprawniający nagrodzonego Uczestnika do wymiany kodu
na jeden Bilet na film 2d dostępny z bieżącego repertuaru danego Kina
(jeden numer = jeden bilet); kod jest generowany z sytemu sieci Kin
„KinAds”;
c) Każda Wejściówka ma unikalny numer seryjny (ciąg cyfr i liter)
umożliwiający weryfikację jej oryginalności i jej realizację przez
nagrodzonego Uczestnika;
d) Nagrodę w postaci Wejściówki można zrealizować od poniedziałku do
niedzieli po wcześniejszym okazaniu Wejściówki w kasie danego Kina;
e) Uczestnik Promocji przy realizacji Nagrody ma prawo wyboru sali kinowej i
miejsca na sali w miarę dostępności miejsc (w ramach bieżącego repertuaru
danego Kina); nabywany Bilet nie jest biletem otwartym z możliwością jego
wykorzystania w dowolnym czasie (Bilet zawsze posiadać będzie
nadrukowaną datę i godzinę seansu);
f)

Uczestnikowi

Promocji

realizującemu

Nagrodę

nie

przysługuje

pierwszeństwo lub inne przywileje w nabyciu Biletu przed innymi klientami
Kina;
g) Wejściówka nie obowiązuje na seanse przedpremierowe, pokazy
zamknięte i specjalne, maratony filmowe etc.;
h) Nie ma możliwości dopłaty do Wejściówek ani ich wymiany na inny rodzaj;
i) Wejściówka po jej wydaniu nie podlega wymianie ani zwrotowi. Wejściówka
raz wykorzystana nie może być ponownie użyta;
j) Wejściówka nie zostanie przyjęta w kasie danego Kina, jeśli kod promocyjny
do niej przypisany został wcześniej zrealizowany;
k) Jako, że Wejściówka nie zapewnia pierwszeństwa w zakupie Biletu na dany
seans w danym Kinie możliwe jest dokonanie wcześniejszych rezerwacji
telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu zgodnie z zasadami
obowiązującymi w danym Kinie;
l) Wejściówka nie upoważnia do pierwszeństwa w zakupie Biletu w danym
Kinie;
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakąkolwiek inną nagrodę.
6.

Otrzymanie Nagrody jest możliwe we wszystkich Kinach w okresie od 11 lutego 2019 r.
do 30 września 2019 roku, z zastrzeżeniem, że:

a) liczba Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 250 (słownie: dwieście
pięćdziesiąt sztuk); wyczerpanie się puli Nagród powoduje automatyczne
zakończenie Promocji i oznacza, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć
udziału w Promocji i otrzymać Nagrody;
b) Ważność kodu, niezależnie od dnia jego pobrania wygasa z końcem dnia
30 września 2019 roku;
c) Nagroda nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i programami, o ile
wyraźnie nie postanowiono inaczej.
7. Organizator nie odpowiada za udostępnienie Wejściówki z kodem promocyjnym
osobom trzecim.
8. Nagroda będzie przyznawana wyłącznie pierwszej osobie, która przedstawi
Wejściówkę z kodem promocyjnym do realizacji w kasie Kina.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru, utrudnienia w
odbiorze Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji.
II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin
promocji oraz regulamin danego Kina dostępny w kasach kinowych oraz na stronie
www.kinads.pl.

2.

Postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Wejściówek nie stosuje się, jeżeli
prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji w sposób odmienny regulują
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.

Udział w Promocji przez Uczestnika Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się
przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na
postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 2

Lista kin biorących udział w Promocji:
Nazwa kina

Miasto

Kinoteka Multiplex

Warszawa

Praha

Warszawa

Stacja Falenica

Warszawa

Niwa

Nasielsk

Baśń

Piastów

Mazowsze/Sochaczew

Sochaczew

Kino Dobrych Filmów

Wyszków

Łydynia

Ciechanów

Jantar

Ostrołęka

NoveKino Przedwiośnie

Płock

Jutrzenka

Sierpc

Kino Len

Żyrardów

Jubilat

Głogów

Lot/Jelenia Góra

Jelenia Góra

Muza/Lubin

Lubin

Kinokawiarnia Spirala

Oleśnica

Kino Polonia 3D

Trzebnica

Zbyszek/Dzierżoniów

Dzierżoniów

Apollo

Wałbrzych

Wawrzyn

Mogilno

Merkury

Biała Podlaska

Biłgorajskie Centrum Kultury

Biłgoraj

Bajka/Lublin

Lublin

Sybilla

Puławy

Lot/Świdnik

Świdnik

Kino Łuków

Łuków

Centrum Kultury Filmowej Stylowy

Zamość

Pionier/Żary

Żary

BODO

Łódź

Charlie

Łódź

Górnik

Łęczyca

Tomi

Pabianice

Polonez

Skierniewice

Miejski Dom Kultury/Radomsko

Radomsko

Ars

Kraków

Ale! Kino

Libiąż

Kino Gryf

Miechów

Zbyszek/Olkusz

Olkusz

Sokół/Nowy Sącz

Nowy Sącz

Tatry

Nowy Targ

Sokół/Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa
Tarnowska

Giewont

Zakopane

Bajka/Kluczbork

Kluczbork

Ikar

Jarosław

Sokół/Krosno

Krosno

artKino

Krosno

Kino Mobilne Auriss Cinema

Cała Polska

Galaktyka

Mielec

Metalowiec/Nowa Dęba

Nowa Dęba

Kino Jedność

Sędziszów
Małopolski

Sokół/Sokółka

Sokółka

Cinema Lumiere

Suwałki

Albatros

Bytów

Remus

Kościerzyna

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Kwidzyn

Fregata

Lębork

Rejs

Słupsk

Delfin

Ustka

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowo

Amok

Gliwice

Przemko

Racibórz

Moskwa

Kielce

Muza/Włoszczowa

Włoszczowa

Braniewskie Centrum Kultury

Braniewo

Zamkowe w Pasłęckim Ośrodku
Kultury

Pasłęk

Planet Cinema/Ełk

Ełk

Kino-Teatr Pasja

Iława

Ignacy

Lidzbark Warmiński

Zodiak

Mrągowo

Mewa/Budzyń

Budzyń

Światowid/Czarnków

Czarnków

Tur

Turek

Oskard

Konin

Halszka

Szamotuły

Drawa

Drawsko Pomorskie

Kryterium

Koszalin

Goplana

Połczyn Zdrój

Pionier/Szczecin

Szczecin

Stargardzkie Centrum Kultury

Stargard

Mewa/Złocieniec

Złocieniec

