REGULAMIN PROMOCJI „Każdy wygrywa w 1MINUTE”
1. Promocja organizowana jest pod nazwa „Każdy wygrywa w 1 MINUTE” i jest prowadzona na
zasadach niniejszego regulaminu. Organizatorem promocji jest HDS Polska SP. z o.o.. z
siedzibą w Warszawie (02-486), przy ul. Al. Jerozolimskie, nr 176, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048015.
2. Przedmiotem promocji są:
a. Zakupy za 1 zł przy następnych zakupach za 50zl
b. RABAT 20% na aktualne zakupy
c. RABAT 10 % na następne zakupy powyżej 20 zł
d. Hot-dog z parówką GRATIS przy zakupie dowolnego hot-doga
e. Soczek Tymbark 300ml GRATIS przy zakupie zapiekanki CLUB
f. Muffin tańszy o 2zł do każdego gorącego napoju
g. Woda 3F GRATIS przy zakupie trójkątnej kanapki
h. Reload GRATIS przy zakupie prasy powyżej 7zł
i. Kawa XXL GRATIS przy następnych zakupach powyżej 10zł
j. Puszka coca cola za 1 grosz
k. Baton Pawełek za 1 grosz
l. Woda 3 F za 1grosz
m. Rogalik 7Days za 1 grosz
3. Promocja rozpoczyna się 14.12.2012 i trwa do dnia 31.12.2013.
4. Udział w promocji przysługuję Klientowi, który dokona zakupu w kwocie powyżej 12 PLN bez
biletów, bez doładowań do telefonu, bez papierosów.
5. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Promocja obowiązuje we wszystkich punktach 1M w Polsce.
7. Po wydaniu kwoty przez Klienta w 1MINUTE powyżej 12 PLN nie wliczając biletów,
doładowań do telefonu, papierosów Klient może wziąć udział w promocji. Wybiera kupon,
który upoważnia go do skorzystania z promocji opisanej na kuponie.
8. Do jednego paragonu powyżej 12 PLN może być wydany tylko jeden kupon. Po odejściu od
kasy, Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu czy wymiany kuponu na inny.
9. Kupon wykonany jest w formie papierowej, a po oderwaniu zgodnie z przerywaną linią
otwiera się. W środku znajduję się 1 z 13 przygotowanych promocji .
10. W momencie realizacji Kuponu Uczestnik zobowiązany jest do pokazania kuponu i oddania go
Sprzedawcy punktowi 1MINUTE. Na tej podstawie Uczestnik będzie objęty promocją i może
skorzystać z promocji opisanej na kuponie.
11. W każdym punkcie na terenie Polski w 1MINUTE mogą być realizowane kupony.
12. Kupon może być realizowany jednorazowo i musi zostać przekazany Sprzedawcy punktowi
1MINUTE.
13. Data ważności realizacji kuponu określona jest na kuponie.
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