
Regulamin korzystania z voucherów przez zwycięzców konkursu 
organizowanego przez Techwish sp. z o.o. we współpracy z Radio Eska S.A.  

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki korzystania przez zwycięzców konkursu 
organizowanego przez Techwish sp. z o.o. we współpracy z Radio Eska S.A. (dalej jako: 
„Konkurs”)  z voucherów będących nagrodą w Konkursie.  

2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony przez Radio Eska S.A.  
3. Dziesięć osób, które zgodnie z regulaminem Konkursu, zostaną wyłonione jako zwycięzcy 

Konkursu, otrzymają w ramach nagrody voucher o wartości 400 zł (słownie: czterysta złotych 
00/100) do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Techwish w Centrum handlowym 
Magnolia lub przy Alei Bielany (dalej jako: „Voucher”).  

4. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo w jednym ze sklepów stacjonarnych Techwish 
w Centrum handlowym Magnolia lub przy Alei Bielany do dnia 31 października 2021 r. 

5. Posiadacz Vouchera może zrealizować go w sklepie wskazanym w pkt 3 w ten sposób, że 
wartość Vouchera zostanie wykorzystana w celu zakupu towarów dostępnych w czasie 
realizacji Vouchera w tym sklepie. Możliwym jest wykonanie zakupów na wyższą kwotę, niż 
kwota, na którą opiewa Voucher, przy uiszczeniu w sklepie ceny zakupu wybranych towarów 
pozostałej po odjęciu wartości Vouchera. W przypadku jednak dokonania zakupów na kwotę 
niższą niż wartość Vouchera, pozostała po odjęciu ceny wybranych przez posiadacza 
Vouchera towarów część jego wartości przepada. 

6. Vouchera nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 
7. Organizator Promocji nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Vouchera. 
8. Korzystanie z Vouchera oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 

Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu stacjonarnego Techwish 
opublikowanego na stronie https://techwish.pl/uploads/regulamin_sklepu_stacjonarnego.pdf. 
oraz w każdym ze sklepów stacjonarnych Techwish. 

9. Techwish sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia 
ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki 
Techwish sp. z o.o. oraz właściciela Vouchera; 

b) przedłużenie lub skrócenie terminu możliwości wykorzystania Vouchera; 
c) zmiana sposobu korzystania z Vouchera spowodowana względami technicznymi lub 

technologicznymi. 
10. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Techwish sp. z o.o. udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie stacjonarnym i na stronie https://techiwish.pl. 
Zmiana Regulaminu nie wpływa na sytuację osób, które wykorzystały Voucher przed 
wprowadzeniem zmian.  

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 
postanowienia regulaminu sklepu stacjonarnego Techwish oraz powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 


