REGULAMIN do AKCJI promocyjnej
„Atrakcyjne kupony rabatowe”
§1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod nazwą
„Atrakcyjne kupony rabatowe” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz
uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.
§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej
Akcja została ustanowiona na czas określony od 28.07.2016 do 08.08.2016. Miejscem Akcji są wybrane salony
handlowe sprzedające asortyment Black Red White. Lista salonów (dalej określane jako Salony), których
dotyczy Akcja stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
§3 Organizator akcji promocyjnej
Organizatorem akcji jest MEBLE – Black Red White Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Krzeszowska
61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156285, NIP 918-19-28620, kapitał zakładowy Spółki 37 000 000,00 zł /trzydzieści siedem milionów złotych/.
§4 Uczestnik Akcji
Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Zasady Akcji
1. Akcja została ustanowiona na czas określony od 28.07.2016 do 08.08.2016. Każdy uczestnik Akcji, który
dokonując zakupów na kwotę 1000 zł. lub zamówienia w salonie uczestniczącym w Akcji dokonuje wpłaty
gotówką, lub przelewem w momencie zakupu lub zamówienia przedstawi Sprzedawcy kupon rabatowy
wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu otrzyma rabat na dokonane zakupy lub zamówienie
w wysokości 100 zł.
Powyższe oznacza:
a) w przypadku zakupu– dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku
sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie obowiązywania Akcji, tj. od 28.07.2016 do 08.08.2016..
b) w przypadku zamówienia - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za zamówienie, w okresie
obowiązywania Akcji, tj. od 28.07.2016 do 08.08.2016, bez względu na datę zapłaty reszty ceny
towaru.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wykorzystania jednego kuponu rabatowego za jednorazowy zakup
produktów.
3. Akcja „Atrakcyjne kupony rabatowe” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją ani wyprzedażą. Rabat nie
dotyczy kosztów transportu mebli.
4. Kupony rabatowe nie sumują się i uprawniają Uczestnika do otrzymania upustu jedynie w wysokości
wartości przekazanego obsłudze salonu jednego kuponu rabatowego na poszczególny zakup.
5. Promocją objęty jest cały asortyment dostępny w salonach uczestniczących w promocji z wyjątkiem

produktów objętych inną promocją lub wyprzedażą.
6. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

7. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.
8.

Akcji nie podlegają towary zakupione lub zamówione

przez klientów przed 28.07.2016 r. oraz po

08.08.2016r.
9.

Oprócz spełnienia powyższych warunków, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz zapoznanie
się treścią regulaminu sprzedaży salonu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji promocyjnej. Regulaminy
salonów dostępne są na stornie internetowej brw.com.pl w zakładce sieć sprzedaży po wybraniu
konkretnego Salonu, oraz w Salonach.

§ 6 Ochrona Danych Osobowych
1.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku
z Akcją nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związanych z niniejszą Akcją.

2.

Dane osobowe Uczestnika przekazane Organizatorowi będą wykorzystywane zgodnie z art. 23 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz.
1182).
§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016r. i obowiązuje do dnia 08 sierpnia 2016r. a jego treść
dostępna jest w siedzibie spółki MEBLE - Black Red White Sp.z o.o., w salonach firmowych, które
uczestniczą w akcji promocyjnej „Atrakcyjne kupony rabatowe”

2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów.

Załącznik nr. 1. Lista salonów objętych promocją „Atrakcyjne bony zakupowe”
Kod
00-839
05-091
01-460
03-287
02-226
05-100

Miasto
Warszawa
Ząbki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Nowy Dwór Mazowiecki

Ulica, nr
Towarowa 22
Radzymińska 328
Górczewska 212/226
Głębocka 13
Popularna 75
Mazowiecka 11

Załącznik nr 2. Wzór kuponu rabatowego:

