NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
LOTERIA „RINGS OF POWER”
1.	Kto jest organizatorem loterii?
Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02–737 Warszawa.
2.	Jaki jest okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaży produktów promocyjnych w ramach loterii?
	
Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 2 sierpnia 2022 r. i kończy się 27 listopada 2022 r. Natomiast okres przyjmowania
zgłoszeń rozpoczyna się 15 września 2022 r. i kończy się 27 listopada 2022 r.
3.	Gdzie znajduje się regulamin loterii?
	
Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.uniqueone.pl oraz na stronie internetowej loterii:
www.kitkatlion-ringsofpower.pl.
4.	Kto może wziąć udział w loterii?
	
Udział loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	Kto jest wyłączony z udziału w loterii?
	
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie
rodziny pracowników Nestlé Polska S.A.
6.	Jak wziąć udział w loterii?
	
Aby wziąć udział w Loterii, należy dokonać jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego,
zachować oryginalne opakowanie, a następnie dokonać prawidłowego zgłoszenia uzupełniając poprawnie oraz kompletnie
formularz dostępny na stronie internetowej www.kitkatlion-ringsofpower.pl.
7.	Kiedy dostanę informację o wygranej?
	
Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją, czy jego
Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie.
8.	Co mam zrobić jeśli zgłoszenie jest zwycięskie?
	
Jeżeli Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, Laureatowi wyświetli się formularz, w którym należy uzupełnić adres
e-mail. Na podany przez Laureata w formularzu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z informacją o krokach,
które musi podjąć Laureat, aby otrzymać prawo do wydania nagrody.
9.	W ilu losowaniach bierze udział moje zgłoszenie?
	
Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 1 losowaniu nagród typu instant win.
10.	Ile razy mogę zgłosić się do Loterii?
	
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki
określone w Regulaminie.
11.	Ile nagród mogę wygrać?
Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 nagrody typu instant win.
12.	Do kiedy muszę przechowywać opakowania promocyjne?
	
Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania oryginałów wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań Produktów
Promocyjnych z Kodem do dnia 12 grudnia 2022 r.

13. Czy muszę zatrzymać całe opakowanie, czy wystarczy wycinek z kodem?
	
W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie Produktu Promocyjnego z Kodem. Nie będą
uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek z opakowania Produktu Promocyjnego.
14.	Co się stanie, jeśli zgubię lub zniszczę opakowanie?
	
W razie utraty lub zniszczenia opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, w taki sposób, że zniszczenie uniemożliwia
weryfikację, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
15.	Czy mogę wziąć udział w loterii, jeśli nie mam adresu e-mail?
Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący adres e-mail.
16.	Jakie nagrody można wygrać w loterii?
	
W Loterii przewidziano nagrody typu instant win w postaci e-kart podarunkowych o wartości 100 zł do sklepu internetowego
Amazon do wykorzystania na stronie www.amazon.pl.
17.	Czy mogę zamienić nagrodę na coś innego?
Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną.
18.	Czy wyniki Loterii będą gdzieś publikowane?
	
Wyniki ogłaszane będą po zakończeniu Okresu Promocyjnego i weryfikacji Zwycięzców. Lista wyników będzie dostępna
na stronie internetowej Organizatora: www.uniqueone.pl.
19.	Dostałem informację, że jestem Laureatem loterii. Co muszę zrobić, aby otrzymać nagrodę?
	
Laureat musi przesłać na adres e-mail Organizatora: ringsofpower@uniqueone.pl skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego
Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win oraz skan lub zdjęcie opakowania Produktu Promocyjnego z uwidocznionym
Kodem, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
20.	Gdzie znajdę Oświadczenie Laureata?
	
Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.kitkatlion-ringsofpower.pl
oraz www.uniqueone.pl.
21.	Ile mam czasu na przesłanie wymaganych dokumentów?
	
Laureaci zobowiązani są do przesłania dokumentów w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania informacji
o wygranej w wiadomości e-mail.
22.	Zapomniałem wysłać wymaganych dokumentów w wyznaczonym czasie, co teraz?
	
Jeśli Laureat nie prześle dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem
terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
23.	W jaki sposób będą wydawane nagrody?
	
Nagrody instant win wysyłane zostaną Zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości e-mail maksymalnie do dnia 5 stycznia
2023 r. Nagrody wysyłane będą zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata.
24.	Do kiedy można zgłaszać reklamacje?
Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 stycznia 2023 r.

