Lista laureatów loterii, wyłonionych podczas losowania nagród
3. etapu loterii - w dniu 07.07.2021
ƒ
Lista laureatów 3. etapu loterii: 22.05.2021 - 30.06.2021

Lp.

Nagroda*

Miejscowość
zakupu

Adres sklepu

Nr telefonu
Laureata

Kod Loterii

1.

Skuter Piaggio
Liberty 125

Tarnobrzeg

Sienkiewicza 38/76b

xxxxxx616

30224-TXU2MQA

2.

Kosiarka iMOW

Kraków

Dobrego Pasterza 207a

xxxxxx080

30043-KUCZSA9

3.

Kosiarka RMA 339

Oborniki Śląskie

Przemysłowa 1

xxxxxx196

30905-896P59F

4.

Pilarka MSA 120 C-B

Chełm

Armii Krajowej 9/24

xxxxxx311

30160-AJ4UQR1

5.

Akumulatorowe nożyce
Bielsko-Biała
HSA 56

Katowicka 19

xxxxxx606

31757-9L4AWG5

6.1

Głośnik JBL Flip 5

Kazimierza Wielka Bartosza Głowackiego 49

xxxxxx814

31735-XALN97U

6.2

Głośnik JBL Flip 5

Katowice

Huberta 43-45

xxxxxx889

30976-XP94EG7

7.1

Słuchawki JBL 500 BT Trzebnica

Wrocławska 3

xxxxxx131

31130-GAUXNMZ

7.2

Słuchawki JBL 500 BT Tychy

Katowicka 189

xxxxxx413

31510-TGWPC78

7.3

Słuchawki JBL 500 BT Bobolice

Ogrodowa 7 A

xxxxxx749

30621-J3AZXB3

*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.

