Regulamin akcji promocyjnej „Hot Deal”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Hot Deal” zwanej dalej „Akcją” jest Oriens Bijou Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sowińskiego 46, 40018 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 Organizatora pod adresem http://touspolska.pl
(„Sklep Internetowy”),
3. Akcja rozpocznie się dnia 15.07.2018 r. o godzinie 00:00 i zakończy dnia 15.07.2018 o godzinie
23:59, ("Okres Trwania Akcji").
4. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zwane dalej „Uczestnikami”, wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
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 Okresie Trwania Akcji nabędzie produkty w Sklepie Internetowym otrzyma
Kartę Rabatową TOUS o wartości 100 zł za każde wydane jednorazowo pełne 500 zł. Jeżeli
Uczestnik nabędzie uprawnienie do kilku Kart Rabatowych o wartości 100 zł, Organizator może
wydać w ich miejsce jedną lub więcej Kart Rabatowych TOUS o większych nominałach.
2. Dla ustalenia wartości zakupów bierze się pod uwagę łączną cenę za wszystkie produkty zakupione
jednocześnie (w trakcie jednej transakcji).
3. Karta Rabatowa zostanie wydana jednocześnie z zakupionymi towarami.
4. Przywileje wynikające z Akcji łączą się z przywilejami z akcji wyprzedażowych trwających w Okresie
Trwania Akcji. Przywilejów z Akcji nie można łączyć z przywilejami wynikającymi z innych niż
wskazana w zdaniu poprzedzającym promocji, akcji, obniżek i tym podobnych.
5. Jeżeli uczestnik Akcji odstąpi od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w związku z którą
otrzymał Kartę Rabatową TOUS, ma obowiązek zwrócić Kartę Wydawcy w stanie niezmienionym,
to jest niewykorzystaną. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy Uczestnik Akcji wykorzystał Kartę,
kwota podlegająca zwrotowi na jego rzecz zostanie pomniejszona o wartość rabatu udzielonego
mu na podstawie Karty Rabatowej TOUS.
§ 3
Postanowienia dotyczące Kart Rabatowych TOUS wydawanych w ramach Akcji
1. Karta Rabatowa TOUS (dalej także: Karta TOUS lub Karta) uprawnia Posiadacza Karty do otrzymania
opustu w cenie za produkty nabywane w Salonach TOUS i Sklepie Internetowym TOUS, równego
nominałowi Karty, jednak nie większego, niż do kwoty 1,00 zł.
2. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość nominalną Karty
TOUS Posiadacz zobowiązany będzie do zapłaty różnicy. W przypadku gdy wartość zakupionych
produktów będzie niższa niż wartość nominalna Karty, Wydawca nie wydaje reszty, a posiadacz
Karty nie jest uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości karty w
jakiejkolwiek postaci.

3. Karta TOUS nie można być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
4. Karta TOUS może być wykorzystana wyłącznie jednokrotnie, także w przypadku, gdy uprawnienia
związane z Kartą TOUS nie zostaną wykorzystane w całości. Jednocześnie ze skorzystaniem z Karty
w Salonie TOUS Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej zwrotu Wydawcy.
5. Karta TOUS posiada okres ważności do dnia 30 września 2018r. Po upływie okresu wszystkie
uprawnienia posiadacza Karty wygasają i nie jest on uprawniony do żądania od Organizatora
żadnych świadczeń.
6. Karta TOUS jest kartą na okaziciela. Wydawca nie jest zobowiązany do badania prawidłowości
nabycia posiadania Karty przez osobę posługującą się kartą. Każda Karta TOUS posiada swój
unikalny numer identyfikacyjny.
7. Posiadaczem Karty TOUS może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
8. Nabywanie i korzystanie z Karty TOUS dopuszczalne jest wyłącznie w celach niezwiązanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karty TOUS po jej nabyciu przez
Posiadacza Karty, chyba że są one wynikiem okoliczności leżących po stronie Wydawcy.
10. Zniszczona Karta TOUS nie podlega wymianie. Wydawca może odmówić przyjęcia Uszkodzonej
Karty.
11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności, daty ważności lub
innych istotnych cech Karty TOUS Wydawca może tymczasowo odmówić jej uwzględnienia i
zatrzymać Kartę TOUS za pokwitowaniem wydanym Posiadaczowi Karty.
12. Nabycie Karty TOUS w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, wykorzystanie lub
usiłowanie wykorzystania Karty TOUS w sposób niezgody z prawem lub Regulaminem, jak tez
ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść Karty TOUS powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi
unieważnionej Karty nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.
13. Karta TOUS może być wykorzystana wyłącznie w prowadzonych przez Organizatora: Salonach
TOUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sklepie Internetowym TOUS.
14. Jeżeli Posiadacz Karty TOUS odstąpi od umowy sprzedaży zawartej na odległość w Sklepie
Internetowym TOUS z użyciem Karty, wartość rabatu nie podlega zwrotowi w pieniądzu. Na
wniosek posiadacza Karty zostanie mu wydana nowa Karta Rabatowa TOUS w miejsce
wykorzystanej.
§4
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.
§5
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

