Regulamin Akcji Promocyjnej
„Darmowa Wysyłka”
(dalej: „Regulamin”)
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej „Darmowa
Wysyłka”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą
w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY) , która jest zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276.
3. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 01.09.2017r. i trwa do dnia 04.09.2017r.
4. Promocja dotyczy umów zawieranych na terenie Polski.
5. Akcją Promocyjną objęte są:
• Sklep Online Eurofirany (www.eurofirany.com.pl)
6. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
§2 DEFINICJE
1. Darmowa wysyłka – wysyłka za 0zł do każdego zamówienia z opcją zapłaty „Przelew” lub „PayU”
jak również dla zamówień o wartości większej od 99,00zł brutto z opcją zapłaty „Pobranie”.
2. Uczestnik - przez Uczestnika należy rozumieć podmiot, który dokona zakupu minimum jednej
sztuki towaru oraz zaakceptuje niniejszy regulamin.
§3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Od dnia 01.09.2017r. do dnia 04.09.2017r. prowadzona będzie Akcja Promocyjna polegająca na
wysyłaniu towaru zamówionego w Sklepie Online Eurofirany bez doliczania kosztów przesyłki zgodnie
z §2 pkt. 1.
2. Anulowany koszt przesyłki nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Zamówienia o wartości poniżej 99,00zł brutto z opcją zapłaty „Pobranie” podlegają standardowym
kosztom wysyłki (w przypadku pobrania 13,99zł brutto).
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
5. Jeżeli towar jest odbierany lub dostarczany w innym dniu niż data złożenia zamówienia (np. brak
dostępności w dacie złożenia zamówienia lub zakupy online), o cenie towaru i możliwości
skorzystania z promocji decyduje data złożenia zamówienia.
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§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje oraz uwagi odnośnie przebiegu oraz organizacji Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w
formie pisemnej listem na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Darmowa Wysyłka” lub na
adres e-mail: kontakt@sklep.eurofirany.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis
przyczyny reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu w terminie 14-dni od
otrzymania reklamacji. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem
poleconym na wskazany w reklamacji przez Uczestnika adres do korespondencji lub - w razie
wskazania przez Uczestnika adresu mailowego – na podany adres mailowy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017r. do dnia 04.09.2017r. i jest dostępny w
następujących miejscach:
- Siedziba Organizatora
- Strona Internetowa www.eurofirany.com.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty
opublikowania ich w miejscach wskazanych w §6 pkt. 1 i odnoszą się do sytuacji zgłoszonych po ich
publikacji.
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