Lista laureatów loterii, wyłonionych podczas losowania nagród
1. etapu loterii - w dniu 28.04.2021
ƒ
Lista laureatów 1. etapu loterii: 27.03.2021 - 23.04.2021

Lp.

Nagroda*

Miejscowość
zakupu

Adres sklepu

Nr telefonu

Kod Loterii

1.

Skuter Piaggio
Liberty 125

Stargard
Szczeciński

Stargard-Strachocin 44a

xxxxxx948

30362-QAPBY1V

2.

Kosiarka iMOW

Legnica

Nowodworska 46

xxxxxx721

31710-M8NH3QW

3.

Kosiarka RMA 339

Ostrów Wielkopolski

Gorzycka 1

xxxxxx880

30946-2CSAL8J

4.

Pilarka MSA 120 C-B

Łomża

Kierzkowa 1

xxxxxx769

30277-PQ9F9KV

5.

Akumulatorowe nożyce
Buk
HSA 56

Szarych Szeregów 1

xxxxxx170

30892-2MUSXLB

6.1

Głośnik JBL Flip 5

Sulechów

PCK 19

xxxxxx278

30456-RQFM92W

6.2

Głośnik JBL Flip 5

Rawa Mazowiecka Zamkowa Wola 29

xxxxxx066

30725-AD4E3V4

7.1

Słuchawki JBL 500 BT Poznań

Swoboda 1/ Bukowska

xxxxxx403

31165-VA53VLZ

7.2

Słuchawki JBL 500 BT Biłgoraj

Długa 92a

xxxxxx576

30015-JP4P22Z

7.3

Słuchawki JBL 500 BT Ruda Śląska

Wirek, Obrońców Westerplatte 20 xxxxxx897

30846-ULTVVM2

*dokładny opis nagród znajduje się w Regulaminie Loterii

Uwaga:
1. Laureat jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Organizatorowi za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej loterii www.loteria-stihl.pl w sekcji „KONTAKT DLA LAUREATÓW” niżej wymienionych danych:
a. numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia i który używany będzie w korespondencji do identyfikacji laureata,
b. adresu poczty elektronicznej laureata, umożliwiającego Organizatorowi kontakt z laureatem,
c. skanu lub zdjęcia dowodu zakupu tj. faktury albo paragonu, na który został zakupiony produkt,
d. danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody, odpowiednio do jej stopnia:
i.
dla nagrody pierwszego i drugiego stopnia: imienia i nazwiska laureata, adresu zamieszkania oraz w celach podatkowych i ewidencyjnych numeru PESEL i numeru dowodu osobistego;
ii.
dla pozostałych nagród: imienia i nazwiska laureata, oraz adresu pod który Organizator powinien wysłać
nagrodę.
e. Ostateczny termin wysłania danych i dowodów sprzedaży, o których mowa powyżej mija 21 dni od dnia otrzymania
przez uczestnika pierwszego powiadomienia. O terminie decyduje data odbioru listu elektronicznego przez
Organizatora, jednak Organizator uzna do wydania nagród wyłącznie informacje które dotrą do niego nie
później niż do dnia 30.07.2021 r. Brak odpowiedzi Laureata w ww. terminie i przekazania wymaganych danych lub
uchybienie obowiązkowi okazania oryginału dowodu sprzedaży są równoznaczne z utratą przez niego prawa do
nagrody.
2. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Loterii, który jest dostępny w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej pod adresem www.loteria-stihl.pl w okresie trwania Loterii, tj.
od dnia 27.03.2020 do dnia 22.10.2021 r.

