NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Co należy zrobić, aby wziąć udział w Loterii?
W okresie sprzedaży promocyjnej tj. od 18 czerwca 2018 r. do 16 września 2018 r.,
należy zakupić dowolny produkt marki MAGNAT, tj. farby MAGNAT oraz efekt
dekoracyjny MAGNAT Style, zachować paragon i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem
strony www.loteria.magnatfarby.pl
W jakim terminie mogę wziąć udział w Loterii?
Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna
się18 czerwca 2018 r. i kończy się 16 września 2018 r.
Kto może wziąć udział w Loterii?
W Loterii mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
Kto nie może brać udziału w Loterii?
W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników
Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników FABRYKA FARB I
LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" S.A. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Jakie Nagrody są do wygrania w Loterii?
W Loterii do wygrania są następujące nagrody:
a) Nagroda typu instant win III stopnia w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą
100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 1000 nagród w
Loterii.

b) Nagroda typu instant win II stopnia w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą
500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100). Organizator przewidział 50 nagród w
Loterii.
c) Nagroda typu instant win I stopnia w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział 15 nagród w
Loterii.
d) Nagroda

miesięczna

w

postaci

karty

przedpłaconej

zasilonej

kwotą

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100). Organizator przewidział 3
nagrody w Loterii.
Gdzie dostępny jest regulamin?
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.loteria.magnatfarby.pl oraz na
stronie www.uniqueone.pl.
W jakich terminach odbywają się losowania nagród miesięcznych w Loterii ?
Losowania nagród miesięcznych w Loterii odbywają się w następujących terminach:
i.

Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 17 lipca 2018 r. W losowaniu
biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w
okresie od 18 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do
godziny 23:59:59.

ii.

Drugie losowanie odbywa się w dniu 17 sierpnia 2018 r. W losowaniu
biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w
okresie od 16 ipca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 sierpnia 2018 r. do
godziny 23:59:59.

iii.

Trzecie losowanie odbywa się w dniu 18 września 2018 r. W losowaniu
biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w
okresie od 16sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 16 września 2018 r. do
godziny 23:59:59.

Co należy zrobić, jeśli moje Zgłoszenie jest wygrywające?
Uczestnicy, do Zgłoszeń, których zostały przypisane nagrody typu instant win
informowaniu są o tym fakcie poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej
zaraz po dodaniu Zgłoszenia. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również

informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania
nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów w terminie 3 dni
roboczych od wyświetlenia komunikatu. Informacje, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail,
który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
Laureaci nagród miesięcznych informowani są o fakcie wylosowania ich Zgłoszenia w
terminie 2 dni roboczych po dniu danego losowania, w bezpłatnej rozmowie
telefonicznej otrzymują od Organizatora informację o wylosowaniu ich Zgłoszenia oraz
o obowiązku. W rozmowie telefonicznej Organizator informuje Laureata, jakie warunki
należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody, tj. przesłania do
Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej dokumentów w postaci
Oświadczenia oraz paragonu.
Czy jeśli zgubię paragon to mogę otrzymać Nagrodę?
Nie. Warunkiem otrzymania Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi oryginalnego
paragonu, na podstawie którego dokonano zgłoszenia.
Ile nagród w Loterii można wygrać?
Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) spośród nagród typu instant win
oraz tylko jedną nagrodę miesięczną pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań
określonych w Regulaminie.
Kto jest płatnikiem podatku od Nagrody?
Zgodnie z regulaminem płatnikiem podatku jest Organizator.
Czy mogę zamienić Nagrodę na inny rodzaj Nagrody?
Nie. Zgodnie z regulaminem Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną.
Nie mogę wydrukować oświadczenia Zwycięzcy dostępnego na stronie – nie mam
drukarki.
Oświadczenie można napisać ręcznie zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
www.loteria.magnatfarby.pl oraz na stronie www.uniqueone.pl.

Czy aby wziąć udział w Loterii muszę podać dane osobowe?
Tak, na etapie uczestnictwa jest wymagane podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail,
w celu późniejszego skontaktowania się Organizatora z Laureatami.
Kto jest organizatorem Loterii?
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Niedźwiedziej 2A, 02-737.

