OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż:
1.

Jestem Uczestnikiem Loterii promocyjnej „Samochód za jeansy Big Star” i dokonałem/łam w dowolnym
punkcie sprzedaży Big Star zlokalizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w sklepie on-line
działającym pod adresem https://bigstar.pl/ w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 17 grudnia
2017 r. zakupu co najmniej jednej sztuki Produktu z kategorii spodni. Zakup został udokumentowany
paragonem albo fakturą VAT z datą nie późniejszą niż data dokonania zgłoszenia;

2.

Jestem osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła Produkt
z kategorii spodni, o którym mowa w pkt 1.6 Regulaminu loterii, jako konsument w rozumieniu
1
art. 22 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentant osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi;

3.

Nie jestem pracownikiem, ani współpracownikiem i360 Spółka z o. o., Big Star Limited Sp. z o.o.
oraz członkiem ich najbliższych rodzin. Przez „członków najbliższej rodziny” należy rozumieć wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

4.

Oświadczam, iż nie przeniosę prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, zgodnie z art. 3.2 Regulaminu;

5.

Oświadczam, iż spełniłam/em wszystkie warunki Regulaminu, które uprawniają do wydania nagrody;

6.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i stosuję się do zasad w nim określonych;

7.

Oświadczam, iż moje zgłoszenia w loterii „Samochód za jeansy Big Star” nie zostały dokonane przy użyciu
oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń
informatycznych formularza zgłoszeniowego na stronie www.loteriabigstar.pl bądź zmienianie danych
osobowych uczestników w celu ominięcia bądź obejścia ograniczeń zapisanych w regulaminie loterii;

8.

Nagrodę I rzędu, o której mowa w pkt 3.1.1 lit. a) Regulaminu odbiorę zgodnie z pkt 5.8 w Punkcie
Sprzedaży Big Star wskazanym poniżej nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r. tj. ostateczny termin
wydania nagród, o którym mowa w pkt 5.12.

Uzupełnij wielkimi literami.
IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA, NUMER DOMU/NR MIESZKANIA:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
NUMER DOWODU ZAKUPU
ADRES PUNKTU BIG STAR, W KTÓRYM CHCESZ
ODEBRAĆ VOUCHER
ULICA, NUMER BUDYNKU/NR LOKALU:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:

Data ………………………………………

Numer telefonu ………………………………………….

Czytelny podpis Laureata ……………………………………………..

