REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 za 2
(dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Przewidziana Regulaminem akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „ 3 za 2” (dalej
„Akcja Promocyjna”).

2.

Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Kontigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną 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 777-32-38-730, numer telefonu: [+ 48 61 658 33 00]
(dalej „Organizator”).

3.

Akcja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora („Sklep Internetowy”) dostępnym na
stronie internetowej: http://www.kontigo.com.pl.

4.

Akcja Promocyjna obowiązuje wyłącznie w dniu 27 kwietnia 2017 r. bądź do wyczerpania
zapasów (dalej „Czas trwania Akcji Promocyjnej”).

ZASADY PROWADZENIA AKCJI
5.

Akcja Promocyjna polega na przyznaniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 99% ceny brutto
najtańszego produktu w przypadku dokonania przez Uczestnika za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zakupu co najmniej trzech produktów należących do kategorii „Akcesoria”.
Rabat zostanie naliczony po wybraniu właściwej formy płatności

6.

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien w Czasie trwania Akcji
Promocyjnej dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu co najmniej trzech
produktów należących do kategorii „Akcesoria”.

7.

Akcja Promocyjna dotyczy całej ofert produktów należących do kategorii „Akcesoria”
dostępnych w Sklepie Internetowym.

8.

Bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów, Uczestnik akceptuje, że zwrot produktów objętych Akcją Promocyjną możliwy jest
wyłącznie w odniesieniu do wszystkich produktów zakupionych przez Uczestnika w ramach
Akcji Promocyjnej. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa zwrotu tylko jednego z
zamówionych produktów, Uczestnik utraci rabat przyznany na mocy Akcji Promocyjnej, a
Kontigo będzie uprawniona do dokonania odpowiednich rozliczeń.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
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9.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być składane
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Wydawcy: Kontigo Sp. z o.o. z biurem
w Warszawie, ul. Bokserska 66A, Warszawa 02-690. Reklamacja powinna zawierać
następujące dane: a) oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji); b)
określenie przedmiotu reklamacji i c) okoliczności uzasadniających reklamację.

10.

Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

11.

Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na
adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu
Sklepu
Internetowego
dostępnego
na
stronie
internetowej
https://kontigo.com.pl/regulamin.html .
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