Regulamin promocji „Darmowa dostawa”
realizowanej sklepie internetowym www.50style.pl

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin precyzuje warunki trwającej od dnia 15 kwietnia 2014 r. od godziny 17:00 do
odwołania promocji „Darmowa dostawa”, realizowanej w sklepie internetowym www.50style.pl.
2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
a) Klienci – osoby, które dokonały zakupu Produktów w czasie trwania Promocji;
b) Organizator – Organizator – Marketing Investment Group Spółka S.A. z siedzibą w Krakowie (31871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w
wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736;
c) Sklep - należący do Organizatora sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.50style.pl;
d) Produkt – każdy będący na stanie w Sklepie produkt;
e) Promocja – akcja promocyjna, której szczegóły zostały opisane w niniejszym Regulaminie;
f)

Regulamin – niniejszy dokument.

§2
Istota i czas trwania Promocji
1. Promocja trwa w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. od godziny 17:00 do odwołania.
2. Udział w Promocji mogą wziąć Klienci, którzy w okresie trwania Promocji dokonają w Sklepie
jednoczesnego zakupu jednego lub wielu Produktów o łącznej wartości zamówienia równej co
najmniej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy).
3. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 2 pkt. 2 Klient nabywa prawo do
darmowej dostawy zakupionych Produktów do wskazanego przez Klienta miejsca na
terenie Polski. Wszelkie koszty dostawy Produktów ponosi Organizator.

§3
Łączenie z innymi promocjami i rabatami
1. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§4
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Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji winny być zgłaszane przez Klienta
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pod adres korespondencyjny Organizatora lub
na adres poczty elektronicznej outlet@50style.pl.
2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu)
dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie bądź za pośrednictwem
poczty e-mail, według wyboru Klienta.
3. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne są informacje, które nie zostały zawarte
w zgłoszeniu

reklamacyjnym, termin wskazany w § 4 ust. 2 liczony jest od chwili

dostarczenia tych informacji przez Klienta.

§5
Miejsce publikacji Regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej Sklepu.

§6
Postanowienia końcowe
1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw
nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Organizator zobowiązuje się jednak nie
odwoływać niniejszej Promocji przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszego Regulaminu.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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