REGULAMIN PROMOCJI „MOOV&MOIA”
§ 1. Informacje ogólne
1. Organizatorem Promocji „MOOV&MOIA” jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul.
Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510241, NIP
7773238730, REGON 30274057100000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
1.005.000,00 zł, zwane dalej Organizatorem.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie od dnia 30 grudnia 2017 r. od godziny 0:01 do dnia 31.
grudnia 2017 do godziny 24:00. Objęte są nią jedynie zamówienia złożone w sklepach
Kontigo.
3. Informacje o Promocji wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej
www.kontigo.pl.

§ 2. Definicje
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Organizator – Kontigo sp. z o.o. której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
Promocja „MOOV&MOIA” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i
zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
Uczestnik - konsument, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną.
Sklepy Kontigo – sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy pod adresem:
www.kontigo.pl.
#KontigoTEAM – program lojalnościowy sieci sklepów kosmetycznych Kontigo do którego
można się przyłączyć w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym przez
zakładkę: https://kontigo.com.pl/loyalty-club.html
Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora,
podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji
„MOOV&MOIA” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji w sklepach stacjonarnych
1.
2.
3.
4.
5.

W Promocji mogą uczestniczyć jedynie klienci zarejestrowanie w programie
#KontigoTEAM.
Promocja obowiązuje na wszystkie artykuły marek Moov i Moia.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz zniżkami.
Zwrotu produktów można dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami zwrotu.
Jeden klient może skorzystać z promocji dowolną ilość razy.

§ 4. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji w sklepie internetowym
1.
2.

3.
4.
5.
6.

W Promocji mogą uczestniczyć jedynie klienci zarejestrowanie w programie
#KontigoTEAM.
Promocją objęte są jedynie zamówienia złożone i sfinalizowane od dnia 30 grudnia 2017
r. od godziny 0:01 do dnia 31. grudnia 2017 do godziny 24:00. Dla zamówień z formą
płatności „przelew” lub „przy odbiorze” obowiązuje data zarejestrowania zamówienia w
systemie, dla zamówień z płatnością przez systemy PayU lub DotPay obowiązuje data
zarejestrowania dokonania płatności w systemie.
Promocja obowiązuje na wszystkie artykuły marek Moov i Moia.
Zniżka nalicza się automatycznie, bez konieczności podawania dodatkowego kodu.
Z promocji można skorzystać maksymalnie 20krotnie przy jednym zamówieniu, to jest
zamówić maksymalnie 20 produktów objętych zniżką.
Zwrotu produktów można dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami zwrotu.

§ 5. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji w aplikacji mobilnej
1.
2.

3.
4.
5.
6.

W Promocji mogą uczestniczyć jedynie klienci zarejestrowanie w programie
#KontigoTEAM.
Promocją objęte są jedynie zamówienia złożone i sfinalizowane od dnia 30 grudnia 2017
r. od godziny 0:01 do dnia 31. grudnia 2017 do godziny 24:00. Dla zamówień z formą
płatności „przelew” lub „przy odbiorze” obowiązuje data zarejestrowania zamówienia w
systemie, dla zamówień z płatnością przez systemy PayU lub DotPay obowiązuje data
zarejestrowania dokonania płatności w systemie.
Promocja obowiązuje na wszystkie artykuły marek Moov i Moia.
Z promocji można skorzystać maksymalnie 20krotnie przy jednym zamówieniu, to jest
zamówić maksymalnie 20 produktów objętych zniżką.
Aby skorzystać ze zniżki należy wpisać w aplikacji kod: MOOV&MOIA.
Zwrotu produktów można dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami zwrotu.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.
2.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji pod nazwą „MOOV&MOIA”.
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie
postanowieniami Regulaminu.

