
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz, M. Śniegowski s.c. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej

67F/1 NIP: 6751646007zwana dalej „Organizatorem”.

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z promocji w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem 
www.HomeKONCEPT.shop

5. Uczestnik jest uprawniony do brania udziału w promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod 
warunkiem każdorazowego spełnienia jej warunków.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wszelkie treści zawarte w 
materiałach reklamowych dotyczących promocji mają jedynie charakter informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia. 

3.  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  nie  naruszają  ani  nie  ograniczają  prawa  do reklamacji związanej 
z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny 
sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym  to  postanowienie
jest  niezgodne  z  prawem,  nieważne  lub niewykonalne  zostaje  ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym 
zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7.

REGULAMIN PROMOCJI

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 
1. Uczestnikiem promocji może być każdy klient, który w okresie obowiązywania promocji dokona zakupu

 
jednego lub kilku produktów z promocyjnej oferty. 

2. Promocja dotyczy tylko wybranych produktów.
 

4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

Organizatorem   promocji   o   nazwie   „Festiwal łazienek”,   zwanej   dalej   „Promocją”,   jest

2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od  1 września 2020 roku do 30 września 2020.

3. W okresie obowiązywania promocji na wybrany asortyment uczestnik może nabyć produkty do 30% taniej.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku do 30 września 2020 roku.

"FESTIWAL ŁAZIENEK"




