Regulamin
SERWISU ROWEROWEGO DLA KLIENTÓW FACTORY POZNAŃ
("Serwis")
Organizatorem serwisu jest: A EM IMPREZY Artur Mołczanowski, ul. Czeremchowa 10, 62-052
Komorniki, tel./fax: 61 8107 600 (dalej: „Organizator”).
Klientem Serwisu (dalej: „Klient”) może być każda osoba fizyczna pod warunkiem, że ma ukończone
18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu
cywilnego, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pod warunkiem, że zrobi zakupy
na kwotę min. 150 zł na jednym paragonie, na którym znajdują się min. 3szt. towarów, na terenie
centrum handlowego Factory Poznań w Luboniu (dalej „Centrum”) w czasie trwania akcji Serwis.
1. Serwis jest czynny w dniach 12-15.05.2021 codziennie w godzinach 12:00-20:00.
2. Klient powierzając rower do Serwisu akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Klient przekazuje rower do serwisu w godzinach jego otwarcia i deklaruje odbiór powierzonego do
serwisu sprzętu tego samego dnia, nie później jak do godz. 20:00.
4. Jeden klient może przekazać jednorazowo jeden rower.
5. Serwis nie bierze odpowiedzialności za sprzęt nieodebrany do godz.: 20:00 w dniu jego
powierzenia.
6. Liczba sprzętu przyjmowanego do serwisu jest ograniczona jego wydajnością. O liczbie
przyjmowanego sprzętu decyduje na bieżąco pracownik serwisu.
7. Serwis nie odpowiada za wady ukryte sprzętu dostrzeżone w trakcie serwisowania.
8. Serwis wykonuje następujące czynności:
- wymiana zużytych części eksploatacyjnych pod warunkiem ich aktualnej dostępności w serwisie
-czyszczenie serwisowe
-centrowanie kół
-regulacja hamulców i przerzutek
-kasowanie luzów połączeń śrubowych
-smarowanie podzespołów
-kontrola mechanizmu korbowego i elementów układu napędu itp.
9. Serwis zobowiązuje się do wykonania usługi jak najlepszej jakości.
10. Klient jest zobowiązany do oceny jakości wykonanej usługi na miejscu przy odbiorze i
ewentualnego zgłoszenia reklamacji. Po opuszczeniu serwisu reklamacje nie będą uwzględniane.
11. Serwis przyjmuje sprzęt bez akcesoriów, za pozostawione akcesoria Serwis nie ponosi
odpowiedzialności.
12. Przekazujący sprzęt z Serwisu Klient jest zobowiązany do okazania paragonu na zakupy w
Centrum przy czym paragony brane pod uwagę nie mogą dokumentować zakupów: napojów
alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, w aptekach działających na terenie Centrum
oraz w punkcie wymiany/skupu kruszców, w punktach LOTTO i zakupów kart/doładowań
telefonicznych/internetowych typu pre-paid.
13. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zrobienie zakupów w dniach 12-15.05.2021 na terenie
Centrum oraz przedstawienie Paragonu.
14. Każdy Paragon na kwotę min.150 zł, na którym znajdują się min. 3szt. towarów uprawnia do
wykonania serwisu jednego roweru.
15. Paragon podlegający opieczętowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji musi spełniać
następujące warunki:
- kwota na paragonie musi wynosić min. 150 zł za zakup min. 3szt. towarów.
- musi być oryginalny, czytelny, nie może być uszkodzony, przekreślony, zamazany
- data i godzina zakupu oraz wystawienia Paragonu musi przypadać na okres trwania Akcji
- winien być wystawiony w Sklepie znajdującym się na terenie Centrum (z wyłączeniem placówek
wyszczególnionych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
16. Regulamin niniejszej akcji dostępny jest w Serwisie oraz na stronie poznan.factory.pl
17. Właściciel Centrum ani Zarządca Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
wyrządzone przez Organizatora podczas świadczenia usług serwisu.

