Regulamin Akcji Promocyjnej
„Świąteczne Dekoracje”
(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. Sklep Online „Eurofirany” – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod
adresem http://www.eurofirany.com.pl w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia
wnętrz pod marką „Eurofirany”.
3. Salon Firmowy „Eurofirany” – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon
sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia
wnętrz pod marką „Eurofirany”. Aktualna lista Salonów Firmowych „Eurofirany” jest dostępna
pod adresem https://www.eurofirany.com.pl/adresy-salonow
4. Wyznaczone punkty sprzedaży – tymczasowe stoiska pasażowe w centrach handlowych
(znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). Ich aktualna lista jest dostępna pod adresem
https://www.eurofirany.com.pl/salony/punkty-sprzedazy-artykulow-swiatecznych-202
5. Akcja Promocyjna lub Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach
wskazanych w Regulaminie, oferta sprzedaży Towarów Promocyjnych prowadzona pod nazwą:
„Świąteczne Dekoracje”.
6. Uczestnik – 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 Towary Promocyjne w ramach Akcji Promocyjnej.
7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów
Promocyjnych w Salonach Firmowych „Eurofirany”, wyznaczonych punktach sprzedaży oraz
w Sklepie Online „Eurofirany” w ramach Akcji Promocyjnej.
8. Gotowy zestaw choinkowy - jeden z gotowych zestawów ozdób choinkowych zaprojektowanych
przez Organizatora Akcji Promocyjnej, przedstawionych w katalogu EUROFIRANY „Świąteczne
Dekoracje” oraz na http://www.eurofirany.com.pl
9. Ozdoby choinkowe - asortyment znajdujący się w kategorii sklepu online „Ozdoby w
pojedynczych opakowaniach” oraz wybrane produkty z kategorii sklepu online „Figurki
Świąteczne” lub „Ceramika Świąteczna”.
10. Zielone drzewko - drzewko choinkowe (jodła) w kolorze zielonym o wysokości 180cm lub
220cm, z wyłączeniem drzewek na pniu (zarówno w wysokości 180cm jak również 220cm).
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej „Świąteczne
Dekoracje”.
2. Promocja dotyczy umów zawieranych na terenie Polski.
3. Akcja Promocyjna obowiązywać będzie w Sklepie Online „Eurofirany” w okresie od dnia 2
listopada 2017 r. od godz. 00:01 do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 23:59.
4. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach Firmowych „Eurofirany” oraz w
wyznaczonych punktach sprzedaży w ich godzinach otwarcia od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia
21 grudnia 2017 r.
5. Dostępność towaru może różnić się w zależności od danego Salonu
„Eurofirany”, wyznaczonego punktu sprzedaży oraz Sklepu Online „Eurofirany”.

Firmowego

6. 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 2 listopada 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. prowadzona będzie Akcja Promocyjna
polegająca na udzielaniu rabatów w ramach następujących promocji:
•

Promocja nr 1 („Choinka za 1zł). Rabat kwotowy na zielone drzewko (choinkę) w
przypadku zakupu gotowego zestawu choinkowego – cena brutto drzewka zostanie obniżona
do 1,00zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów gotowych zestawów choinkowych (dotyczy
sklepu online, salonów firmowych oraz wyznaczonych punktów sprzedaży w całym
kraju),

•

Promocja nr 2 („Rabat procentowy”). Rabat procentowy na zakup ozdób choinkowych w
pojedynczych opakowaniach lub gotowych zestawów choinkowych w zależności od wartości
dokonanych zakupów (dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie online):
a) 5% dla zakupów ozdób w pojedynczych opakowaniach lub gotowych zestawów
choinkowych powyżej 800,00zł brutto albo
b) 10% dla zakupów ozdób w pojedynczych opakowaniach lub gotowych zestawów
choinkowych powyżej 1200,00zł brutto,

•

Promocja nr 3 („Drzewko w Supercenie”). Rabat kwotowy na zakup drzewka (choinki), z
wyłączeniem drzewek na pniu, w przypadku zakupu dowolnego towaru na kwotę powyżej
200,00zł brutto (dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie online):
a) kwota zielonego drzewka o wysokości 180cm zostanie obniżona z kwoty 178,00zł do
kwoty 145,00zł brutto,
b) kwota zielonego drzewka o wysokości 220cm zostanie obniżona z kwoty 199,00zł do
kwoty160,00zł brutto,

2.

Promocja nr 1 nie łączy się z innymi promocjami.

3.

W ramach promocji nr 1, zarówno w sprzedaży stacjonarnej jak i sklepie online, klient zobligowany
jest do podania wysokości zielonego drzewka które ma zostać objęte promocją.
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4.

Tylko i wyłącznie w sklepie online, podczas wyboru gotowego zestawu choinkowego (ale przed
wrzuceniem go do "koszyka") klient na prawo wyboru, czy korzysta z Promocji nr 1, czy z Promocji
nr 2. W przypadku zakupu więcej niż jednego gotowego zestawu choinkowego w ramach jednej
transakcji prawo wyboru promocji dotyczy każdego gotowego zestawu choinkowego.

5.

Klient może skorzystać równocześnie z Promocji nr 2 i nr 3 wyłącznie w przypadku zakupu ozdób
choinkowych w pojedynczych opakowaniach. Kumulacja Promocji nr 2 i nr 3 nie dotyczy zakupu
gotowych zestawów choinkowych.

6.

Jeżeli wśród towarów o wartości upoważaniającej do skorzystania z Promocji nr 3 jest drzewko
(choinka), wówczas Promocja nr 3 dotyczy zakupu kolejnego drzewka (choinki). W ramach jednej
transakcji płatniczej możliwy jest zakup wyłącznie jednego drzewka (choinki) w promocyjnej cenie.
W sytuacji kiedy w ramach jednej transakcji płatniczej klient dokona zakupu więcej niż 2szt drzewek
to Promocja nr 3 dotyczy drzewka najdroższego.

7.

Udzielony Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.

Jeżeli towar jest odbierany lub dostarczany w innym dniu niż data złożenia zamówienia (zakupy
online), o cenie towaru i możliwości skorzystania z Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

7. W przypadku wysyłki zamówień w sklepie online o wartości do 250,00 zł brutto do wartości
zakupionych towarów doliczany jest dodatkowo koszt przesyłki:
▪ w przypadku przedpłaty na konto lub PayU i wyboru dostawy kurierem 9,99 zł
▪ w przypadku pobrania i dostawy kurierem 13,99 zł.
Koszt przesyłki nie wylicza się do kwoty uprawniającej do skorzystania z promocji.
§4
ZWROT TOWARU
1.

Towar, który został zakupiony w ramach Akcji Promocyjnej nie podlega wymianie lub zwrotowi
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.

Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za wady oraz uprawnień Kupującego
wynikających z rękojmi lub gwarancji ani prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy
sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Online „Eurofirany” bez podania przyczyny w ciągu 14dni od daty odebrania przesyłki. 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 – Akcja Promocyjna
Świąteczne Dekoracje ” 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.
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§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 2 listopada 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. i jest
dostępny w następujących miejscach:
▪ Siedziba Organizatora,
▪ Salony Firmowe Eurofirany
▪ Wyznaczone punkty sprzedaży
▪ Strona internetowa www.eurofirany.com.pl.

3.

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