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REGULAMIN PROMOCJI „Godzina parkowania gratis z Goodie”  
(zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 10 września 2019 r. 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji pod hasłem „Godzina parkowania gratis z Goodie” (zwanej dalej „Promocją”) 

jest Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. Sp. K. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa  

  

§2 Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja prowadzona jest w Domu Handlowym Renoma przy ul. Świdnickiej 40, 50-024 Wrocław.  
2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 10 września 2019 r. i obowiązuje do odwołania.  
 

§3 Uczestnicy Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być Klienci Domu Handlowego Renoma, którzy skorzystają z parkingu na 
terenie DH Renoma przy ul. Świdnickiej 40, 50-024 Wrocław i założą Kartę Stałego Klienta Renomy za 
pośrednictwem aplikacji Goodie.  

 

§4 Zasady Promocji 

1. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy: 
 a) pobrać Kartę Stałego Klienta Renomy w aplikacji Goodie 
b) zgłosić się w godzinach otwarcia Domu Handlowego Renoma do punktu informacyjnego na poziomie 
0 przy wejściu głównym od ul. Świdnickiej lub do biura parkingu na poziomie +3 w celu okazania Karty 
Stałego Klienta Renomy w aplikacji Goodie i walidacji biletu wjazdowego.  

2. Karta Stałego Klienta Renomy w aplikacji Goodie upoważnia do walidacji biletu wjazdowego i dodania 
jednej dodatkowej godziny parkowania gratis.  

3. Osoba oddająca do walidacji bilet wjazdowy na parking jest upoważniona do walidacji jednego biletu 
dziennie na podstawie jednorazowego okazania Karty Stałego Klienta Renomy w aplikacji Goodie.  

4. Karta Stałego Klienta Renomy w aplikacji Goodie nie upoważnia do walidacji więcej niż jednego biletu 
wjazdowego dziennie. 

5. Promocja łączy się z innymi aktywnymi promocjami parkingowymi. Klient może jednorazowo połączyć 
maksymalnie dwie aktywne promocje.  

 

§5 Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w zakresie Promocji ograniczona jest do wysokości 
kwoty odpowiadającej opłacie za parkowanie przez 1 (jedną) godzinę na parkingu zlokalizowanym w 
budynku Domu Handlowego Renoma przy ul. Świdnickiej 40, 50-024 Wrocław.  
 

§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji do Organizatora na 
adres e-mail: renoma@renoma-wroclaw.pl  
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji „Godzina parkowania gratis z Goodie” dostępny jest w punktach walidacji biletów 
oraz na stronie internetowej www.renoma-wroclaw.pl.  

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie ma prawo 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  
4. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w stosownych przepisów.  
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
6. Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2019 r. do odwołania.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. 
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