REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „-20 % na Pierścionki z diamentami”
(dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz
nagrody w Akcji Promocyjnej „-20 % na Pierścionki z diamentami” („Akcja
Promocyjna”).
1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej „-20 % na Pierścionki z diamentami” jest
firma W. Śliwiński Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (dalej jako:
„Organizator”).
2.
Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od 12 marca do 30
czerwca 2018 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.
Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na
stronie www.wsliwinski.pl.
3.
Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Polski w Salonach
Jubilerskich W. Śliwiński oraz w sklepie internetowym www.wsliwinski.pl.
Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.wsliwinski.pl,
w Salonach Jubilerskich W. Śliwiński oraz w siedzibie Organizatora.
4.
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej:
"Uczestnik").W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Akcja Promocyjna polega na tym, że przy zakupie pierścionka o wartości do 1500
zł (nie dotyczy towarów w cenach specjalnych- priorytet 5), dokonanego w Salonie
Jubilerskim W. Śliwiński lub w sklepie internetowym W.Śliwiński, w okresie trwania
promocji Uczestnik otrzymuje rabat 20% od ceny detalicznej.

Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatem wynikającym z
posiadania Karty Stałego Klienta oraz bonami rabatowymi wydawanymi przez
Organizatora.

5.
Uczestnik ma prawo do wielokrotnego udziału w Akcji Promocyjnej „-20 % na
Pierścionki z diamentami"
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.
Firma W. Śliwiński Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszego regulaminu.
8.
Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej
reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących
Akcji Promocyjnej nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku. Reklamacje
wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
9.
Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie, do siedziby
Firmy znajdującej się pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (adres
korespondencyjny: ul. W. Ziółkowskiego 29, 20–834 Lublin).
10.
Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej
otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na
adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

