Regulamin Promocji - „Say hi to unicorn”

REGULAMIN PROMOCJI „Say hi to unicorn”
§ 1. Promocja
1. Promocja „Say hi to unicorn” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę Nesperta
sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. Rejtana 12A, 62-030 Luboń, NIP: 7792413878, REGON:
302436962, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463701, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej jako: Organizator lub
Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym
pod adresem: https://hihybrid.pl/ (dalej jako: Sklep).
2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin
Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności
dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem:
https://hihybrid.pl/pl/regulamin-sklepu (dalej jako: Regulamin Sklepu).
3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie
zakupu lakierów hybrydowych w czasie trwania Promocji.
§ 2. Czas trwania Promocji
Promocja obowiązuje w terminie od dnia 04 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. lub
do wyczerpania się zapasów produktów objętych Promocją.
§ 3. Zasady Promocji
1. Każdy Kupujący, który dokona za pośrednictwem Sklepu, zakupu dwóch dowolnych lakierów
hybrydowych w regularnych cenach, otrzyma od Organizatora możliwość nabycia - w ramach tej
transakcji - jednego lakieru hybrydowego spośród lakierów hybrydowych wymienionych
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Promocji (dalej jako: Lakier) za cenę 0,01 (słownie:
jeden) grosz netto.
2. Mając na uwadze postanowienie ust. 1 powyżej, wyboru koloru Lakieru dokonuje Kupujący.
3. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym
mowa w § 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się Lakierów przeznaczonych do sprzedaży
w ramach Promocji.
4. Możliwość wyboru koloru Lakieru w trakcie obowiązywania Promocji może zostać ograniczona
przez Organizatora w przypadku wyczerpania się wybranych kolorów Lakierów.
5. Lakier zostanie przesłany Kupującemu wraz z towarami kupionymi za pośrednictwem Sklepu.
6. W ramach jednej transakcji dokonywanej w Sklepie, Kupujący może nabyć maksymalnie
5 Lakierów w promocyjnej cenie (wymaga to dokonania zakupu co najmniej 10 lakierów
hybrydowych w regularnej cenie w ramach jednej transakcji).
§ 4. Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi
wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres Organizatora: Nesperta
sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek lub na adres e-mail: reklamacje@nesperta.com.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe
Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań,
aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin
na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.
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§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem: https://hihybrid.pl/pl/regulamin-promocji.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres Organizatora: Nesperta
sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek lub na adres e-mail: hi@hihybrid.pl
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie
znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji
Lista Lakierów objętych Promocją
1
2
3
4
5

LAKIER HYBRYDOWY HI HYBRID 5 ML GREY BLUE #318
LAKIER HYBRYDOWY HI HYBRID 5 ML LIGHT BEIGE #105
LAKIER HYBRYDOWY HI HYBRID 5 ML MILD PINK #213
LAKIER HYBRYDOWY HI HYBRID 5 ML PINK SAND #217
LAKIER HYBRYDOWY HI HYBRID 5 ML CLASSIC PINK #226
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