Regulamin akcji wyprzedażowej „Letnia promocja 2+”
zwany dalej Regulaminem.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji wyprzedażowej 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 „Sprzedającym”.
1.2. Akcja prowadzona będzie w salonach sprzedaży TOUS prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej przez Sprzedającego oraz w sklepie internetowym na stronie www.touspolska.pl.
1.3. Akcja rozpocznie się dnia 19.07.2019 r. i zakończy dnia 31.07.2019 r. : w przypadku salonów –
trwać będzie w godzinach otwarcia galerii handlowych, a w przypadku sklepu internetowego od godz.
00:00, 19 lipca 2019 do godz. 23:59, 31 lipca 2019 r.
1.4. Akcja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
1.5. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i
nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
1.6. Udział w Akcji jest dobrowolny.
2. Warunki Akcji
2.1. Uczestnik Akcji, który w okresie jej trwania nabędzie w Sklepie Internetowym lub w Salonie
Sprzedaży TOUS jednocześnie dwa lub więcej produktów otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10%
na wszystkie nabywane produkty.
2.2. O jednoczesności nabycia produktów decyduje objęcie ich jednym dokumentem sprzedaży
(fakturą lub paragonem).
2.3. Przywileje wynikające z Akcji łączą się z przywilejami wynikającymi z akcji: „Kupon rabatowy Twój
Dzień Tous” i „Wyprzedaż”. W przypadku produktów objętych akcją „Wyprzedaż” rabat, o którym
mowa w punkcie 2.1 będzie obliczany od ceny produktów ustalonej po rabacie wynikającym z akcji
„Wyprzedaż”. Przywileje wynikające z Akcji nie łączą się z przywilejami wynikającymi akcji i promocji
innych, niż wymienione w zdaniu pierwszym tego punktu.
2.4. Organizator może w dowolnym momencie trwania Akcji zdecydować o zmianie wysokości rabatu
udzielonego na konkretny produkt lub też o wyłączeniu produktu z Akcji.

3. Odstąpienie od umowy
3.1. Jeżeli Uczestnik odstąpi, na podstawie odrębnych przepisów, od umowy sprzedaży jednego lub
więcej produktów, w związku nabyciem których został mu udzielony rabat w ramach niniejszej Akcji,
w związku z czym ilość nabytych przez niego jednocześnie produktów będzie mniejsza niż dwa, traci
prawo do rabatu na pozostały nabyty produkt. Różnica w cenie zostanie potrącona od ceny zwracanej
Klientowi w związku z odstąpieniem od umowy.

4. Wymiana towaru nabytego w ramach Akcji

4.1. Do nabycia produktu po obniżonej cenie nie jest uprawniona osoba, która korzysta z przyznanego
przez Sprzedającego umownego prawa do wymiany towaru na inny towar o tej samej lub wyższej
cenie.
4.2. Jeżeli Kupujący korzysta z przyznanego przez Sprzedającego umownego prawa do wymiany towaru
na inny towar o tej samej lub wyższej cenie, podstawą ustalenia dopuszczalności wymiany oraz
wysokości ewentualnej dopłaty jest cena, za którą kupujący nabył towar w trakcie trwania Akcji.

5. Reklamacje
5.1. W przypadku zastrzeżenia Uczestnika co do zgodności przebiegu Akcji z niniejszym Regulaminem
przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego
reklamację, jak też treść reklamacji.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Postanowienia końcowe
6.1. 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. z 2014 poz. 121 z
późn. zm.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.
zm.)
6.2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z
akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez
podawania przyczyn.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym
Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem:
www.touspolska.pl oraz w Salonach Sprzedaży TOUS.

