NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Co należy zrobić, aby wziąć udział w loterii?
Aby wziąć udział w loterii, należy dokonać jednorazowego zakupu co najmniej jednego
dowolnego produktu promocyjnego w okresie promocyjnym. Należy zachować
oryginalne opakowanie produktu promocyjnego (opakowanie z kodem). Dokonać
prawidłowego zgłoszenia w loterii w okresie promocyjnym. Zgłoszenie należy dokonać
na stronie internetowej https://www.lion.pl
W jakim terminie mogę wziąć udział w loterii?
Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 r. i trwa do 31
października 2020 r. do godz. 23:59:59.
Kto może wziąć udział w loterii?
Osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym regulaminie produkty
promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145).

Jakie produkty biorą udział w loterii?
Loterią objęte są następujące produkty promocyjne:
- baton LION standard, 42 g;
- baton LION white, 42 g;
- baton LION standard XL, 50 g;

- baton LION white XL, 50 g;
- baton LION black white, 40 g;
- baton LION peanut, 40 g;
- baton LION wild, 30 g;
które posiadają informację o loterii, a wewnątrz opakowania nadrukowany jest kod
alfanumeryczny.
Jakie nagrody są do wygrania w loterii?
W loterii przewidziano nagrody w postaci kwoty pienięznej w wysokosci 50 zł.
Organizator przewidział 2000 nagrod o wartosci 50 zł.

Ile nagród w loterii może wygrać jeden uczestnik?
Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie trzy nagrody.
W jakich terminach odbywają się losowania nagród?
Bezposrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii, uczestnikowi wyswietla
się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego zgłoszenie jest
zgłoszeniem zwycięskim, czy nie.

Gdzie dostępny jest regulamin?
Regulamin od dnia 28 sierpnia 2020 r. dostępny jest na stronie www.uniqueone.pl oraz
od 1 września 2020 r. na www.lion.pl
Co mam zrobić jeżeli wygrałem nagrodę?
Laureaci nagród są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat. Wraz
z wyświetleniem komunikatu o wygranej laureatowi ukazuje się formularz, w którym
laureat uzupełnia adres e-mail, na który to adres wysyłana jest automatycznie wiadomość
e-mail, w której laureat jest proszony o przesłanie na adres e-mail: lion@uniqueone.pl
zdjęcia lub skanów:
a) własnoręcznie podpisanego oświadczenia laureata nagrody instant win, zawierającego
dane laureata oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania
nagrody
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udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej www.lion.pl oraz

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dołączonym do automatycznej
wiadomości e-mail od Organizatora o której mowa powyżej;
b) oryginału opakowania Produktu Promocyjnego z uwidocznionym Kodem, z tytułu
którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w terminie 5 dni roboczych
liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości e-mail. Laureaci
zobowiązani do zachowania oryginałów opakowania produktu promocyjnego z kodem w
terminie do dnia 1 grudnia 2020 r.

Do kiedy wydawane są nagrody?
Nagrody wysyłane są zwycięzcom przelewem bankowym do dnia 31 grudnia 2020 r.
Czy jeśli zgubię opakowanie to mogę otrzymać nagrodę?
Nie. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie organizatorowi zgłoszonego
opakowania.
Jak można uzyskać więcej informacji w przypadku pytań dotyczących loterii
promocyjnej „Upoluj kasę”?
W przypadku pytań związanych z loterią, można kontaktować się z organizatorem
poprzez formularz kontaktowy na stronie www.lion.pl

Kto jest organizatorem Loterii?
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa.
Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.

