Regulamin akcji promocyjnej „Black Friday w Czwartek"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Black Friday w czwartek” 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 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 22.11.2018r. o godzinie 00:00 i zakończy dnia 22.11.18 r. o godzinie
23:59, przy czym w Salonach Sprzedaży TOUS będzie trwała w godzinach ich otwarcia ("Okres
Trwania Akcji").W czasie trwania Akcji realizacja zamówień internetowych może się wydłużyć do 10
dni roboczych.
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. Udział w Akcji może wziąć osoba, która otrzyma od Organizatora krótką wiadomość tekstową
(SMS) lub wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną (e-mail) zawierającą unikalny kod („Kod
Promocyjny”). Kod Promocyjny otrzymany na oba sposoby traktuje się jako jeden.
2. Przy jednoczesnym zakupie (decyduje objęcie jednym dokumentem sprzedaży) dwóch lub więcej
produktów Uczestnik Akcji otrzyma dodatkowe 10% rabatu, które w przypadku Towarów
Promocyjnych będzie liczone od ceny po rabacie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
a w przypadku innych towarów – od ceny regularnej.
3. O uznaniu produktu za Towar Promocyjny decyduje oznaczenie produktu lub grupy produktów
informacją o udzielonym rabacie lub wpisanie produktu na listę produktów objętych Akcją dostępną w
Salonach Sprzedaży TOUS. Wpisanie produktu na listę produktów objętych Akcją nie stanowi oferty
sprzedaży. Wybór Towarów Promocyjnych należy do swobodnego uznania Organizatora.

4. Kod Promocyjny może być wykorzystany wielokrotnie w okresie trwania Akcji.

5. Jeżeli Uczestnik Akcji korzysta z przyznanego odrębnie przez Organizatora prawa do wymiany
produktu na inny, to w przypadku wymiany po Okresie Trwania Akcji dla ustalenia możliwości
wymiany i wysokości ewentualnej dopłaty przyjmowane będą: dla produktu wymienianego – wartość
z uwzględnieniem rabatu otrzymanego na podstawie niniejszej Akcji, a dla produktu, na który
następuje wymiana – wartość produktu bez żadnych rabatów.
6. 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

