
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„W Koszykach godzina parkowania gratis” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 02 maja 2018 r. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji pod hasłem „W Koszykach godzina parkowania gratis” 
 (zwanej   dalej „Promocją”) są:    

a) Hala Koszyki sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa  
b) "Piotr i Paweł S.A.", ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań 
c) Rossmann SDP sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź  
d) Azul Holiday Spólka Cywilna, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 
e) MK Capital Katarzyna Koper, ul. Wąwozowa 4 lok. 145, 02-796 Warszawa 
f) EBS S.A., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa 
g) Kraina Serów Sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 9, lok 2; 02-004 Warszawa 

2. Partnerami Promocji są: 
a) Green Center Polska Sp. z o.o., 60-175 Poznań, ul. Floksowa 50, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000157235, NIP 7792196553, REGON 634457214. 

b) eVend S.A.  z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa), 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy w Warszawie w 
Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000486389, NIP 
5272707443. 

§2 

Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja prowadzona jest w Kompleksie Biurowo-Handlowym Koszyki, 00-667 Warszawa, ul. 
Koszykowa 63.   

2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 02 maja 2018 r. i obowiązuje do odwołania. 

§3 

Uczestnicy Promocji 

Uczestnikami Promocji mogą być Klienci punktów „Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Salon Fryzjerski 
Koszyki”, „Kraina Serów”, „Pralnia 5aSec”, „Azul Holidays” zlokalizowanych w Hali Koszyki, którzy 
dokonają zakupu towaru w tych punktach na kwotę co najmniej 50 zł brutto.  Zakupy w punktach nie 
sumują się. 

§4 

Zasady Promocji 

1. Promocją objęte są towary dowolnej marki, w tym także usługi dostępne w ofercie punktów 
„Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Salon Fryzjerski Koszyki”, „Kraina Serów”, „Pralnia 5aSec”, 
„Azul Holidays”, poza artykułami alkoholowymi, tytoniowymi oraz farmaceutycznymi. 

2. W czasie trwania Promocji Uczestnik, który dokona zakupu w ramach jednorazowej transakcji 
na kwotę co najmniej 50 zł w punktach „Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Salon Fryzjerski 



Koszyki”, „Kraina Serów”, „Pralnia 5aSec”, „Azul Holidays” zlokalizowanych w Hali Koszyki 
uprawniony jest do otrzymania Kuponu Rabatowego obniżającego cenę parkowania w 
parkingu podziemnym Hali Koszyki o kwotę odpowiadającą opłacie za parkowanie przez 
pierwszą godzinę na tym parkingu.   

3. Kupon Rabatowy ważny jest do godziny 23:59 w dniu dokonania zakupów. 
4. Kupon Rabatowy jest jednorazowy.  
5. Dokonując jednej transakcji opłaty za parkowanie na parkingu podziemnym Hali Koszyki 

można wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.  
6. Kuponu Rabatowego nie wolno odstępować, odsprzedawać ani w inny sposób przekazywać 

osobie, która nie dokonała zakupów w punktach „Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Salon 
Fryzjerski Koszyki”, „Kraina Serów”, „Pralnia 5aSec”, „Azul Holidays” zlokalizowanych w Hali 
Koszyki. 

7. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę i nie może stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń kierowanych do Organizatorów lub Partnerów Promocji.  

8. Kupon Rabatowy ważny jest tylko w okresie trwania Promocji, po tym czasie Kupony tracą 
ważność i nie mogą wykorzystane. 

9. Kupon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu stosownych przepisów.  
 

§5 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Promocji ograniczona jest do 
wysokości kwoty odpowiadającej opłacie za parkowanie przez 1 (jedną) godzinę na parkingu 
podziemnym Hali Koszyki.   

2. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji Kuponu Promocyjnego należy kierować do Partnerów 
Promocji.  

3. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych 
przepisów prawnych. 
 

§ 6 

Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane w trakcie 
trwania Promocji w sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru. 

2. Reklamacje dotyczące realizacji Kuponu Promocyjnego powinny być zgłaszane w trakcie 
trwania Promocji do Partnerów Promocji oraz Biura Parkingu Hali Koszyki, adres e-mail: 
koszyki@evend.pl  
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji „W Koszykach godzina parkowania gratis” dostępny jest w punktach 
„Piotr i Paweł”, „Rossmann”, „Salon Fryzjerski Koszyki”, „Kraina Serów”, „Pralnia 5aSec”, 
„Azul Holidays” zlokalizowanych w Hali Koszyki oraz na stronach internetowych 
Organizatorów i Partnerów Promocji.  

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 



3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie ma 
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

4. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w stosownych przepisów. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
6. Regulamin obowiązuje od dnia 02 maja 2018 r. do odwołania. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym 

momencie. 


