Regulamin Akcji Promocyjnej
„Szycie z rabatem -30%”
(dalej: „Regulamin”)
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia/zwroty oznaczają:
1. Organizator - „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34–
300/ przy ul. Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 55323-36-625, REGON: 240238276 (dalej Organizator).
2. Salon Firmowy „Eurofirany” lub Sprzedający – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów
wyposażenia wnętrz pod marką „Eurofirany”. Lista Salonów Firmowych „Eurofirany”
biorących udział w Akcji Promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Akcja Promocyjna lub Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach
wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży u s ł u g i s z y c i a dekoracji prowadzona pod
nazwą: „Szycie z rabatem -30%”.
4. Dekoracja - produkt powstały w wyniku zrealizowanego indywidualnego zamówienia klienta na
wykonanie usługi szycia (firan, zasłon, rolet, narzut, obrusów oraz poszewek) z zakupionej w
Salonie Firmowym „Eurofirany” tkaniny oraz potrzebnych do zrealizowania zlecenia elementów
oraz dodatków ściśle określonych w umowie-zamówieniu.
5. Usługa Szycia - wykonanie dekoracji w danym Salonie Firmowym „Eurofirany” biorącym udział w
Akcji Promocyjnej - realizacja usługi szycia dotyczy tkanin sprzedawanych w metrażu jak również
zamawianych z regularnej sprzedaży kuponowej (firany oraz zasłony znajdujące się w kolekcjach
Eurofirany Classic, Eurofirany Premium, Italissima Home Fashion, Italissima Home by Eva
Minge, Pierre Cardin Paris) oraz elementów i dodatków potrzebnych do uszycia dekoracji
w Salonie Firmowym „Eurofirany” w którym usługa jest realizowana.
6. Uczestnik lub Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat
legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że w świetle obowiązujących przepisów
zgoda taka nie jest konieczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca dekoracje w ramach Akcji
Promocyjnej.
7. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust w
wysokości -30% od całkowitej wartości usługi szycia danej dekoracji (z podatkiem VAT) i na
warunkach określonych w Regulaminie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania usługi szycia dekoracji
w Salonach Firmowych „Eurofirany” w ramach Akcji Promocyjnej.
9. „KUP U NAS” – hasło używane w komunikacji marketingowej (np. na plakatach) informujące, iż
dany salon bierze udział w Akcji Promocyjnej.
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej „Szycie z
rabatem -30%”.
2. Promocja dotyczy umów zawieranych na terenie Polski.
3. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach Firmowych „Eurofirany”
godzinach otwarcia danego Salonu od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 17 września 2017 r.

w

4. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się
uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją w całości.
§3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 17 września 2017 r. w wybranych Salonach Eurofirany,
wymienionych w załączniku nr 1, prowadzona będzie Akcja Promocyjna polegająca na udzielaniu
rabatu procentowego w wysokości -30% na wykonywanie usługi szycia.

2.

Rabat zostanie przyznany tylko i wyłącznie na usługę szycia. Wartość materiałów oraz potrzebnych do
realizacji dodatków nie będzie obejmowana rabatem.

3.

Akcji promocyjnej podlegają tylko i wyłącznie dekoracje, których zlecenie realizacji zostało zgłoszone
w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

4.

Udzielony Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.

Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i obniżkami cen. Rabat na usługę
szycia nie zostanie przyznany w sytuacji, kiedy tkanina, z której wykonana została dekoracja jest
tkaniną przecenioną lub będącą częścią innej promocji.

6.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji jest:
a.

Poinformowanie Sprzedającego o chęci skorzystania z Promocji nie później niż w dniu zakupu
tkaniny,

b. Potwierdzenie specyfikacji zamówienia u Sprzedającego (zawierającej niezbędne
informacje dotyczące realizacji zamówienia, tj. wymiarów dekoracji, użytych
materiałów i elementów dekoracyjnych oraz terminu realizacji zlecenia)
c. Jednorazowy zakup tkaniny u Sprzedającego w odpowiedniej ilości pozwalającej jednocześnie
na uszycie zamawianej dekoracji na wskazany wymiar oraz potrzebnych do zrealizowania
zlecenia dodatków.
7.

O wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach wynikających ze specyfikacji zamówienia,
Sprzedający poinformuje nie później, niż przed momentem potwierdzenia zamówienia przez
Kupującego.

8.

W przypadku zamówień nie spełniających powyższych warunków uczestnictwa lub nie pozwalających
na techniczne wykonanie danej usługi, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi
szycia w ramach niniejszej Promocji, o czym poinformuje Kupującego przed potwierdzeniem
zamówienia przez Kupującego.
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§4
ZWROT TOWARU
1.

Dekoracja (produkt powstały na indywidualne zamówienie Kupującego, charakteryzujący się
określonymi przez Kupującego właściwościami), która została zakupiona w ramach Akcji
Promocyjnej nie podlega wymianie lub zwrotowi.

2.

Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za wady i uprawnień Kupującego
wynikających z rękojmi lub gwarancji. Podstawą do skorzystania przez Kupującego z tych uprawnień
jest wykazanie, iż towar został zakupiony u Sprzedającego.
§5
REKLAMACJE

1.

Reklamacje oraz uwagi dotyczące przebiegu oraz organizacji Akcji Promocyjnej należy zgłaszać
w formie pisemnej listem na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Szycie z rabatem -30%”
lub na adres e-mail: promocja@eurofirany.com.pl.

2.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis
przyczyny reklamacji.

3.

Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika 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.

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika
z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją w całości.

2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 17 września i jest dostępny
w następujących miejscach:
▪ Siedziba Organizatora,
▪ Salony Firmowe
▪ Strona internetowa www.eurofirany.com.pl.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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