
REGULAMIN PROMOCJI „LUCKY DAYS 2022” 

 

ARTYKUŁ 1 – WSTĘP  
 
Spółka Point S Development, SAS (spółka akcyjna, uproszczona) o kapitale w wysokości 
418 000 euro, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek RCS miasta Lyon pod 
numerem 491 028 627 00025, z siedzibą przy 9 rue Curie 69006 LYON (zwaną dalej 
„Organizatorem”), postanowiła w wybranych krajach europejskich zorganizować Konkurs 
z obowiązkiem zakupu, w ramach akcji promocyjnej sprzedaży opon (zwanej dalej „Lucky 
Days” lub „Promocją”), mający na celu wynagrodzenie klientów biorących w nim udział na 
poniższych warunkach. 
 
ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT 
 
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej „Lucky Days”. 
Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa, określonych w regulaminie, spowoduje 
unieważnienie uczestnictwa. 
 
Udział w Promocji oznacza pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszego 
regulaminu. 
 
ARTYKUŁ 3 – CZAS TRWANIA, ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA I OGŁOSZENIE PROMOCJI 
 
Promocja „Lucky Days” obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku 

włącznie i przeprowadzana jest w następujących krajach: Belgia, Republika Czeska, Dania, 

Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 

Republika Południowej Afryki, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. We Francji Konkurs 

„Lucky Days” odbędzie się w innym terminie tj. od 16 maja 2022 roku do 11 czerwca 2022 

roku. 

Ogłoszenie Promocji nastąpi we wszystkich punktach sprzedaży biorących w nim udział za 
pomocą zestawu materiałów marketingowych, zawierającego: 1 plakat, 1 stojak na ulotki na 
ladę, ulotek informujących o Promocji wraz z jego pełnym regulaminem. 
 
Organizator wystąpił o uzyskanie wszystkich zezwoleń, wymaganych przez niektóre przepisy 
krajowe, w szczególności na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i Portugalii. 
 
ARTYKUŁ 4 – WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA 
 
4.1. Warunki zgłoszenia 

Aby wziąć udział w Promocji, każdy z uczestników musi spełnić następujące warunki:  

- Być pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą w jednym z krajów, na terytorium 

którego odbywa się Promocja. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą 

wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie jej trwania. Przez członków tego 

samego gospodarstwa domowego rozumie się osoby, które posiadają takie samo 

nazwisko i/lub taki sam adres zamieszkania i/lub adres mailowy. 

- Klient nie może być osobą zatrudnioną w punkcie sprzedaży. W Promocji nie mogą 
wziąć udziału pracownicy i menedżerowie punktów sprzedaży, należących do sieci 
Point S, a także firmy uczestniczące w przygotowywaniu Promocji, drukowaniu 
materiałów promocyjnych oraz organizacji akcji promocyjnej na poszczególnych jej 
etapach. 



 
 
4.2. Warunki uczestnictwa 
 
Aby wziąć udział w Promocji, klient musi spełnić wszystkie poniższe warunki. 

 
a. Dokonać zakupu opon Point S lub Goodyear 

 
W Promocji może wziąć udział każdy klient, który wcześniej dokonał zakupu dwóch (2) opon 
marki Point S lub Goodyear w jednym z punktów sprzedaży Point S biorących udział 
w Promocji w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku włącznie, w jednym 
z krajów wymienionych w art. 3. W drodze wyjątku, z uwagi na lokalne ograniczenia prawne, 
zobowiązanie do dokonania zakupu nie dotyczy Szwecji.  
 
Przez punkty Point S biorące udział w Promocji, rozumie się punkty sprzedaży oznaczone 
zestawem materiałów marketingowych komunikujących Promocję. 
 
Każdy klient chcący wziąć udział w Promocji jest informowany, że odbiór wygranej jest 
uzależniony od okazania dowodu ww. zakupu. Ustalono, że jedynym akceptowanym 
dokumentem jest dokument zakupu potwierdzający zakup wskazanego w Promocji towaru 
(marka opon). W związku z tym każdy klient, który chce wziąć udział w Promocji, musi 
zachować ww. dokument zakupu. 

 
b. Formularz zgłoszeniowy 

 
Każdy klient, który chce wziąć udział w Promocji powinien zeskanować kod QR dostępny 
przy ladzie w punkcie sprzedaży Point S na ulotce lub wejść na stronę www.luckydays.point-
s.com i wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. 
 
Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez klienta, uznawany jest za ważny jeśli zawiera 
wszystkie poniższe informacje: 

 
- Nazwisko 
- Imię 
- Płeć 
- Adres e-mail 
- Numer telefonu komórkowego 
- Adres / Kod pocztowy / Miejscowość 
- Kraj 
- Marka zakupionych opon 
- Data zakupu  
- Nazwa punktu sprzedaży Point S i miejscowość 
- Załączoną kopię dowodu zakupu 

 
Każdy formularz zgłoszeniowy, który nie został wypełniony przez uczestnika w całości lub 
zawierający błędne lub nieczytelne informacje, zostanie unieważniony i nie będzie stanowił 
podstawy do odebrania nagrody. 
 

c. Potwierdzenie zgłoszenia 

Po zapoznaniu się z pełną treścią niniejszego regulaminu, uczestnicy muszą w sposób 

wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach trwającej 

promocji. Zgoda ta jest wyrażana przez zaznaczenie odpowiedniego pola, widniejącego na 

kuponie zgłoszeniowym, wskazującego oświadczenie klienta:  

http://www.luckydays.point-s.com/
http://www.luckydays.point-s.com/


o Potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i akceptuję wszystkie 
postanowienia regulaminu Promocji „Lucky Days” oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu. 

 
Uczestnicy będą mogli również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach 
reklamowych i/lub promocyjnych, zaznaczając następujące pole, widniejące na formularzu 
zgłoszeniowym: 

 
o Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Organizatora w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych  
 
Jeżeli uczestnik nie zaznaczy pierwszego pola, jego uczestnictwo zostanie uznane za 
nieważne i nie będzie mógł przesłać formularza zgłoszeniowego. W przypadku drugiego 
pola, jego zaznaczenie lub nie, nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. 

W przypadku stwierdzenia, że doszło do oszustwa w jakiejkolwiek formie, a w szczególności, 

że ta sama osoba kilka razy wzięła udział w trwającej Promocji, Organizator zastrzega sobie 

prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa osoby(osób), która(-e) dopuściła(-y) się 

oszustwa.  

Promocja „Lucky Days” zarezerwowana jest włącznie dla klientów sieci Point S, 

mieszkających w jednym z następujących krajów: Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 

Republika Południowej Afryki, Szwecja, Ukraina oraz Wielka Brytania. 

 
ARTYKUŁ 5 – NAGRODY I PRZYZNANIE WYGRANYCH  
 
Nagrody przewidziane w konkursie „Lucky Days” są następujące: 

- Nagroda przyznawana automatycznie w postaci 2 filmów do pobrania z krajowej 
platformy cyfrowej Rakuten TV w kraju klienta o maksymalnej wartości jednostkowej 
równej 5 euro. Dostęp do nagrody będzie realizowany poprzez kod ważny przez 48 
godzin od aktywacji.  

 

- Istnieje również druga szansa wygranej na organizowanym w ramach Promocji 

losowaniu, które wyłoni zwycięzcę z 17 uczestniczących krajów na 5-dniową 

wycieczkę do Hollywood (Stany Zjednoczone) dla 4 osób (2 dorosłych i 2 dzieci). 

Nagroda obejmuje loty ze stolicy kraju zwycięzcy do Los Angeles (Stany 

Zjednoczone), 4 noclegi ze śniadaniem w czterogwiazdkowym hotelu w Los Angeles 

(Stany Zjednoczone) oraz 4 bilety Universal Studios o wartości handlowej 5000 EUR. 

W przypadku zaistnienia siły wyższej lub jeśli będą wymagać tego okoliczności, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia proponowanej nagrody w 

dowolnym momencie inną nagrodą o równej wartości. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności odszkodowawczej względem zwycięzcy za dokonaną zmianę. 
Zwycięzca będzie zobowiązany opłacić transfery na i z lotnisk, posiłki, zakupy i usługi 

inne niż wymienione w ramach kosztów jakie ponosi Organizator. Rezerwacji pobytu 

należy dokonać co najmniej 6 tygodni przed wylotem we współpracującej z 

Organizatorem agencji podróży Ailleurs Voyages – Groupe Selectour (28, boulevard 

Jean Jaurès 92100 Boulogne Francja; Tel: +33 (0)1 41 31 88 88). Nagroda jest 

osobista i nie może być przeniesiona na inną osobę trzecią ani wymieniona na 

równowartość pieniężną lub jakąkolwiek inną nagrodę na wniosek zwycięzcy. 



 

Zgodnie z pewnymi przepisami krajowymi, przyznanie nagrody może skutkować 

zobowiązaniem zwycięzcy do uiszczenia podatku. Organizator nie może dokonać 

zapłaty podatków, które zgodnie z przepisami krajowymi, zostają nałożone na 

zwycięzcę. Dotyczy to w szczególności Węgier, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. 

Losowanie zostanie przeprowadzone we Francji, kraju siedziby Organizatora, w dniu 30 

czerwca 2022 roku. Wspomniane losowanie zostanie przeprowadzone przez notariusza 

sądowego, upoważnionego przez Organizatora: Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 

Lyon – Francja. Losowanie polegać będzie na losowym wyciągnięciu formularza 

zgłoszeniowego spośród wszystkich zgłoszeń ze wszystkich 17 krajów biorących udział w 

Promocji. 

W Belgii losowo wybrany klient zostanie oficjalnym zwycięzcą tylko wtedy, gdy odpowie 

poprawnie na co najmniej 2 z 3 poniższych pytań: 

- W pobliżu jakiego miasta w Stanach Zjednoczonych znajdują się studia Hollywood? 

1- San Francisco  2- Nowy Jork 3- Los Angeles 

- W którym francuskim mieście odbywa się słynny Festiwal Filmowy? 

1- Paryż 2- Cannes 3- Nicea 

- Który z poniższych aktorów jest Belgiem? 

1- Benoit Poelvoorde   2- Gérard Depardieu   3- Jean Dujardin 

 

Z uwagi na ograniczenia prawne, uczestnicy Promocji z Bułgarii, Włoch i Portugalii nie 

kwalifikują się do losowania wycieczki do Hollywood.  

O wyniku losowania zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia 31 lipca 

2022 roku. W celu odbioru wygranej, zwycięzcy muszą, postępując zgodnie z procedurą 

wskazaną w zwycięskim e-mailu tj przedłożyć, nie później niż do 1 września 2022 dokument, 

niezbędny do odebrania nagrody tj. dokument zakupu, potwierdzającą zakup: 2 opon 

konkretnej marki w sieci Point S, opatrzony datą z przedziału trwania Promocji tj. od 1 

kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku włącznie. (Z wyjątkiem Francji, gdzie Konkurs 

„Lucky Days” trwa od 16 maja 2022 roku do 11 czerwca 2022 roku). 

Procedura ta ma zastosowanie do wszystkich krajów, z wyjątkiem Szwecji. Nazwisko 

nabywcy, widniejące na fakturze musi być takie samo jak nazwisko, widniejące na kuponie 

zgłoszeniowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody(nagród) inną(innymi) 

o równoważnej wartości, jeśli wymagać będę tego okoliczności od niego niezależne. 

W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez zwycięzcę, zwycięzca nie będzie mógł 

przekazać nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

Organizator, w trybie losowania, przeprowadzonego za pośrednictwem notariusza, wylosuje 

nazwiska rezerwowe zwycięzców, do których odwoła się, jeśli pierwsza z wylosowanych 

osób nie będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu (z wyjątkiem Szwecji). Notariusz w 

celu umożliwienia dokonania wspomnianej zmiany, wylosuje dwóch rezerwowych 



zwycięzców. Powyższe nie ma zastosowania jeśli zwycięski kupon będzie pochodzić ze 

Szwecji. Nowy zwycięzca będzie dysponował okresem 8 dni na przedłożenie dowodu, 

niezbędnego do wydania nagrody: faktury, potwierdzającej zakup 2 opon w sieci Point S, 

opatrzonej datą od 1 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku włącznie, chyba że jest 

mieszkańcem Francji (gdzie Konkurs „Lucky Days” odbywa się w dniach od 16 maja 2022 

roku do 11 czerwca 2022) lub Szwecji. 

Jeżeli jednak ustalenie zwycięzcy, w drodze wyboru z pośród 2 dodatkowych zwycięzców, 

okaże się niemożliwe, nagroda automatycznie stanie się ponownie własnością Organizatora, 

bez możliwości wniesienia jakiegokolwiek zażalenia. 

We właściwym czasie zwycięzca otrzymają dalsze szczegóły i praktyczne informacje 

dotyczące odbioru nagrody. Jeśli z powodu swoich działań i/lub ich zaniechania zwycięzca 

nie będzie mógł wykorzystać w całości lub części przyznanej nagrody, to utraci on prawo do 

tej nagrody i nie będzie przysługiwać mu prawo zwrotu pieniędzy lub wypłaty 

zadośćuczynienia. 

Zwycięzca musi przestrzegać regulaminu Promocji. Jeśli okaże się, że zwycięzca nie będzie 

spełniać kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, Organizator nie przyzna mu 

nagrody. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności danych kontaktowych 

zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o potwierdzenie przez 

zwycięzcę jego nazwiska, adresu i numeru telefonu. W przypadku braku dowodu zakupu fakt 

zwycięstwa zostanie unieważniony, a sam zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, 

która pozostanie własnością Organizatora. 

Szczegółowe warunki wycieczki do Los Angeles (Stany Zjednoczone):  

Oprócz powyższych warunków dotyczących przyznawania nagród, zwycięzca wycieczki 

musi spełnić pewne inne warunki, których Organizator nie może zastąpić ani ponosić 

odpowiedzialności za ich niespełnienie. Z uwagi na to, że wycieczka będzie obejmować lot 

samolotem, zwycięzca zapewni, że spełni wszystkie związane z nim wymagane obowiązki 

prawne i administracyjne. Zwycięzca musi również spełniać wszystkie wymogi wjazdowe do 

Stanów Zjednoczonych. W zależności od sytuacji pandemicznej, podczas wycieczki. Osoby 

biorące w niej udział mogą zostać poproszone o przedłożenie pełnej dokumentacji szczepień 

zgodnie z przepisami kraju. 

Wszystkie 4 osoby biorące udział w wycieczce muszą posiadać ważne paszporty. Zaleca się 

również, aby podróżni posiadali odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. 

 
ARTYKUŁ 6 – KOMUNIKACJA O AKCJI LUCKY DAYS 
 
Po zakończeniu akcji promocyjnej „Lucky Days” opracowana zostanie publikacja, w której 

będą zamieszczone zdjęcia punktu sprzedaży oraz zwycięzcy(-ów), a także ich nazwiska, 

imiona i kraje pochodzenia, bez przyznania im jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, 

praw czy korzyści innych, niż samo przekazanie nagrody. 

Niniejsza zgoda na kampanię komunikacyjną jest wyrażana przez każdego uczestnika 

poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na kuponie zgłoszeniowym do udziału w 

Konkursie „Lucky Days” i zaznaczenie na kuponie specjalnego pola, określającego 

obowiązujące w tym zakresie warunki regulaminu, które zostały zamieszczone w skróconej 

wersji na kuponie zgłoszeniowym oraz na plakacie, a w pełnej wersji w regulaminie Promocji, 

dostępnym w każdym punkcie sprzedaży. 

 



ARTYKUŁ 7 – DANE OSOBOWE  
 
Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku w sprawie systemów przetwarzania 

danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, tak zwana ustawa w 

sprawie „Systemów przetwarzania danych i Swobód” oraz z Ogólnym Rozporządzeniem w 

sprawie Ochrony danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”), 

uczestnicy zostają poinformowani, że Organizator, jako administrator, dokonuje 

automatycznego przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji. 

Uczestnicy upoważniają Organizatora, w sposób dobrowolny i świadomy, do pozyskania ich 

danych osobowych podczas uczestnictwa w Promocji. Zaznacza się, że administrator 

danych korzysta z usług podwykonawcy do obsługi danych osobowych, podanych na 

kuponach zgłoszeniowych, w szczególności do zarządzania nagrodami w ramach 

prowadzonej akcji promocyjnej. Wspomniany podwykonawca jest agencją komunikacji 

i marketingu, specjalizującą się w zarządzaniu siecią, promocji sprzedaży i technologii 

cyfrowej. Zaznacza się, że wspomniany podwykonawca podpisał z administratorem danych 

umowę o świadczenie usług, która określa zakres zarządzania danymi osobowymi, 

pozyskanymi w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.  

Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie akcji promocyjnej „Lucky Days”. 

Z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez uczestnika, przetwarzanie to będzie miało również 

na celu przesyłanie informacji i ofert dotyczących usług, świadczonych przez sieć Point S 

w ramach kolejnych kampanii marketingowo-komunikacyjnych.  

Pozyskane dane osobowe są przeznaczone wyłącznie na użytek spółki Point S 

Development, punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu, firmy zarządzającej 

losowaniem i nie mogą być wykorzystane przez stronę trzecią.  

Dane osobowe uczestników będą przechowywane w Europie, maksymalnie przez okres 

36 miesięcy od daty pozyskania, bez uszczerbku dla praw przysługujących każdemu 

z uczestników w odniesieniu do wytycznych dotyczących losów jego danych osobowych 

po jego śmierci, które to wytyczne mógł pozostawić. 

Zgodnie z ustawą w sprawie „Systemów przetwarzania danych i Swobód” z dnia 6 stycznia 

1978 roku, z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z RODO, każdy uczestnik ma prawo 

dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia dotyczących go informacji, a także prawo 

do wyrażenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z warunkami 

i ograniczeniami określonymi przepisami prawa. W celu skorzystania z przysługujących 

praw, należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem, wskazanym na wstępie 

niniejszego regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres dpo@points-development.com.  

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu przed zakończeniem Promocji, uczestnik 

rezygnuje z uczestnictwa. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia zażalenia do CNIL (Krajowa 

komisja ds. systemów przetwarzania danych i swobód) lub do każdej innej, właściwej 

organizacji lokalnej danego kraju. 

Zgodnie z artykułem 40-1-II ustawy w sprawie „Systemów przetwarzania danych i Swobód” 

z dnia 6 stycznia 1978 roku, z późniejszymi zmianami, uczestnik może przekazać 

Organizatorowi specjalne wytyczne dotyczące losów jego danych osobowych po jego 

śmierci. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi niniejszymi warunkami, uczestnicy w sposób wyraźny 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach Promocji. Zgoda ta 

zostanie wyrażona przez zaznaczenie pola, widniejącego na kuponie zgłoszeniowym:  



o Potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i akceptuję wszystkie 
postanowienia regulaminu Prmocji „Lucky Days” oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych do celów akcji. 

 
Uczestnicy będą mogli również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach 
reklamowych i/lub promocyjnych, zaznaczając następujące pole, widniejące na kuponie 
zgłoszeniowym: 

 
o Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Organizatora w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych 
 
 
 
ARTYKUŁ 8 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

8.1 – Odpowiedzialność 

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w Promocji. 

Spółka Point S Development nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby, 

z powodu zaistnienia siły wyższej lub jakichkolwiek innych zdarzeń, całkowicie niezależnych 

od jej woli (w szczególności w przypadku problemów technicznych lub informatycznych), 

które mogą zakłócić prawidłową organizację i zarządzanie przeprowadzaniem promocji 

„Lucky Days”, była zmuszona do skrócenia, przedłużenia, odłożenia, modyfikacji lub 

anulowania niniejszej akcji, promującej sprzedaż opon. Przy czym, każda zmiana stanie się 

przedmiotem aneksu, który zostanie złożony w kancelarii Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 

69003 Lyon, Francja.  

Organizator może anulować lub zawiesić całość lub część Promocji, jeśli okaże się, że 

doszło do popełnienia oszustwa, w jakiejkolwiek formie, w ramach uczestnictwa w Promocji. 

Organizator zastrzega sobie, w takim przypadku, prawo nie przekazania nagród osobom, 

które dopuściły się oszustwa. 

We wszystkich przypadkach, jeżeli administracyjna i/lub techniczna poprawność działania 

promocji zostanie zakłócona przez wirus, błąd informatyczny, niedozwoloną interwencję 

ludzką lub jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie, pozostające poza kontrolą 

Organizatora, ten ostatni zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji. 

Nie należy zwracać się do Organizatora z wnioskiem o zwrot kosztów, w szczególności 

o zwrot opłat pocztowych. 

8.2 – Obowiązujące prawo  

Promocja „Lucky Days” i niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa francuskiego. 

Wszystkie spory, dotyczące ważności, interpretacji i wykonania niniejszego regulaminu, 

podlegają wyłącznej właściwości Sądu Handlowego miasta Lyon. 

 

ARTYKUŁ 9 – REGULAMIN 

Regulamin został złożony w kancelarii Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon, 

Francja. 



Jest on dostępny bezpłatnie, do chwili losowania, w punktach sprzedaży, biorących udział w 

akcji promocyjnej oraz na stronie https://www.aurajuris.com/jeux-concours-

huissier/consulter-reglement-jeux-concours.php. 

 

https://www.aurajuris.com/jeux-concours-huissier/consulter-reglement-jeux-concours.php
https://www.aurajuris.com/jeux-concours-huissier/consulter-reglement-jeux-concours.php

