REGULAMIN PROMOCJI INTERNETOWEJ
„MIKOŁAJKOWA DARMOWA WYSYŁKA INTERNETOWA”

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji darmowej dostawy Internetowej zwanej dalej „Promocją”
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
Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000258688, identyfikująca się
numerem REGON 271153759 oraz NIP 6350000676, zwana dalej „Sprzedającym”.
1.2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym na stronie
www.touspolska.pl.
1.3. Promocja rozpocznie się dnia 29 listopada 2016 r. o godzinie 0:00 i zakończy dnia
30 listopada 2016 r. o godzinie 23.59.
1.4. Promocja 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 Promocji jest dobrowolny.
§2. Warunki Promocji
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zamówienie w terminie określonym w § 1
pkt 1.3. niniejszego Regulaminu towaru/towarów ze sklepu internetowego na stronie
www.touspolska.pl
2.2. W ramach promocji Klient nie będzie ponosił opłat za wysyłkę zamówionych
towarów ze sklepu internetowego, niezależnie od wartości złożonego i przyjętego do
realizacji zamówienia.

§ 3 Postanowienia końcowe
3.1. 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.).
3.2. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w
Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
3.3. Wszyscy uczestnicy Promocji, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie, podlegają Regulaminowi sprzedaży wysyłkowej sklepu internetowego
Tous Polska dostępnego na stronie internetowej www.touspolska.pl
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w
niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
3.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod
adresem: www.touspolska.pl.

