Regulamin „Żelazko parowe RUSSELL HOBBS lub kurtka RESULT”
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Promocję organizuje Greenlux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Powodowie, adres:
Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000357293, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, posługująca się
numerem podatkowym NIP 9231677782 oraz numerem statystycznym REGON 301452634, zwana dalej
„Organizatorem”.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu następujące pojęcia oznaczają:
- Organizator – Greenlux Sp. z o.o. z siedzibą w Powodowie
- Uczestnik Promocji – klient Greenlux Sp. z o.o., nabywający bezpośrednio u Organizatora Produkty, na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą
- Produkty – towary znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora
- Okres Trwania Promocji – od dnia 28.09.2017 r., do dnia 29.09.2017 r., jednak nie dłużej niż do
wyczerpania puli Upominków,
- Upominek – Żelazko parowe RUSSELL HOBBS lub kurtka RESULT.
Uczestnik Promocji, który w Okresie Trwania Promocji dokona bezpośrednio u Organizatora,
jednorazowego zakupu Produktów za kwotę 3.200,00 zł netto lub większą, uzyska prawo do nabycia
Upominku po promocyjnej cenie 1 zł netto, o ile wszystkie warunki określone w Regulaminie zostaną
spełnione.
Przez zakup jednorazowy należy rozumieć zakup objęty jednym zamówieniem.
O dokonaniu zakupu w Okresie Trwania Promocji rozstrzyga data złożenia zamówienia.
Upominki mogą być nabywane na warunkach określonych w Regulaminie w Okresie Trwania Promocji
Każdy uczestnik w Okresie Trwania Promocji może dokonywać wielokrotnie zakupów na kwotę 3.200,00 zł
netto.
Upominki będą dostarczane Uczestnikom Promocji w następujący sposób: wysłane firmą kurierską na adres
Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia nabytych upominków do 28 dni roboczych po zakończeniu
Promocji. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, nie będące dniami ustawowo
wolnymi od pracy.
Uczestnikowi Promocji nie służy prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nabywanego promocyjnie
Upominku ani do otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność zakupionego upominku, w tym
odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.
Produkty zakupione na warunkach objętych Promocją i uprawniające do nabycia Upominku po promocyjnej
cenie nie podlegają zwrotowi.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w biurze handlowym i na stronie www.
Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi oraz dane dotyczące osób prawnych lub innych
jednostek organizacyjnych będą wykorzystane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
Administratorem danych osobowych jest Greenlux Sp. z o.o. w Powodowie, adres Powodowo 52, 64-200
Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000357293. Każda osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonych przypadkach może być
konieczne do należytego wywiązania się przez Organizatora z warunków Promocji.

