Regulamin akcji promocyjnej „SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW TOUS MEDALLIONS”
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW TOUS MEDALLIONS"
zwanej dalej „Akcją” jest Oriens Bijou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Katowicach, pod adresem: ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach pod numerem KRS 0000258688, identyfikująca się numerem REGON
271153759 oraz NIP 6350000676, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Akcja prowadzona będzie we wszystkich prowadzonych przez Organizatora na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej salonach TOUS („Salony Sprzedaży TOUS”) oraz w sklepie internetowym
pod adresem http://touspolska.pl („Sklep Internetowy”),
3. Akcja rozpocznie się dnia 29.09.2017r. o godzinie 00:00 i zakończy dnia 15.10.2017r. o godzinie
23:59, przy czym w Salonach Sprzedaży TOUS będzie trwała w godzinach ich otwarcia ("Okres
Trwania Akcji") lub do wyczerpania zapasów.
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 w Sklepie Internetowym lub w Salonie Sprzedaży TOUS nabędzie spośród
Produktów TOUS biorących udział w Akcji zestaw 3 Produktów TOUS: 1) zawieszkę oraz 2)
łańcuszek oraz 3) mini zawieszkę, otrzyma 15% rabatu na cały zestaw. Wykaz mini zawieszek
biorących udział w Akcji określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wszystkie produkty składające się na zestaw, o którym mowa w ust. 1 muszą być zakupione
jednocześnie (w trakcie jednej transakcji – decyduje objęcie jedynym dokumentem sprzedaży).
3. W przypadku nabycia Produktów TOUS na warunkach niniejszej Akcji w Sklepie Internetowym
udzielenie rabatu następuje pod warunkiem, że Uczestnik nie odstąpi od umowy sprzedaży
któregokolwiek z nabytych Produktów TOUS na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827, z późn. zm.). W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy
sprzedaży Uczestnik traci prawo do rabatu, a kwota odpowiadająca udzielonemu rabatowi
zostanie potrącona z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz Uczestnika w związku z odstąpieniem
od umowy.
4. W odniesieniu do Produktów TOUS wchodzących w skład zestawu, na który został udzielony rabat
w ramach niniejszej Akcji, wyłącza się możliwość wymiany przyznawaną przez Organizatora dla
Produktów TOUS nabywanych w Salonach TOUS na odrębnie ustalonych zasadach.

5. Przywilejów wynikających z Akcji nie można łączyć z przywilejami wynikającymi z innych promocji,
akcji, obniżek i tym podobnych.

§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

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji promocyjnej „SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW TOUS MEDALLIONS”

I.

Spis numerów referencyjnych mini - zawieszek biorących udział w Akcji:

712314540
712314610
712314600
712314640
712314550
712314620
712314510
712314630
712314560
712314520
712314530
712314580
712314650

