Regulamin akcji promocyjnej „Prezent do zakupu”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Prezent do zakupu” zwanej dalej „Akcją” jest Oriens Bijou Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sowińskiego 4,
40-018 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000258688, identyfikująca
się numerem REGON 271153759 oraz NIP 6350000676, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Akcja prowadzona będzie w sklepie internetowym pod adresem http://touspolska.pl („Sklep
Internetowy”).
3. W sklepie internetowym akcja rozpocznie się dnia 23.10.2019 o godzinie 00:01 i zakończy dnia
27.10.2019 o godzinie 23:59.
4. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zwane dalej „Uczestnikami”.
5. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej
„Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter
promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
6. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§ 2 Warunki Akcji
1. Uczestnik Akcji, który nabędzie w Sklepie Internetowym jednocześnie produkty za łączną cenę równą
lub większą 299zł będzie mógł wybrać 1 z 4 prezentów Tous. Lista prezentów będzie dostępna w
koszyku zamówień.
2. Uczestnik dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym będzie uprawniony do otrzymania
wyłącznie jednego prezentu w ramach jednego zamówienia spełniającego warunki promocji.
3. Akcja ulega zakończeniu w przypadku wyczerpania puli dostępnych prezentów. O zakończeniu Akcji
organizator poinformuje na stronie http://touspolska.pl, przy czym ze względów technicznych
informacja może zostać udostępniona z opóźnieniem.
4. Przywilejów wynikających z Akcji nie można łączyć z przywilejami wynikającymi z innych promocji,
akcji, obniżek i tym podobnych.
5. Jeżeli Uczestnik skorzysta z przyznanej odrębnie możliwości wymiany towaru na inny, to będzie
zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu, chyba, że mimo dokonanej wymiany będzie nadal
spełniał określone w Regulaminie kryteria otrzymania prezentu.
6. Uczestnik, który odstąpi od umowy sprzedaży, w związku z zawarciem której został mu wydany
prezent zobowiązany jest do jego zwrotu Organizatorowi w stanie niezmienionym. W przypadku
naruszenia powyższego zobowiązania Uczestnik ponosi odpowiedzialność za brak zwrotu lub utratę
wartości prezentu. Organizator uprawniony jest potrącić ze zwracanej w związku z odstąpieniem od
umowy ceny kwotę odpowiadającą wartości prezentu w przypadku braku zwrotu prezentu lub kwotę
odpowiadającą utracie wartości prezentu w przypadku jego zwrotu w stanie pogorszonym. Uczestnik

nie jest zobowiązany do zwrotu prezentu, jeżeli odstąpił od umowy sprzedaży w odniesieniu wyłącznie
do niektórych nabytych produktów, a mimo odstąpienia nadal spełnia kryteria uzyskania prezentu, o
których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

§ 3 Reklamacje
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Akcji z niniejszym Regulaminem
przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego
reklamację, jak też treść reklamacji
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu
rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z
akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez
podawania przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym
Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem:
http://touspolska.pl

