REGULAMIN PROMOCJI
„10 PROCENT RABATU NA WSZYSTKO MAGDALENA TARNOBRZEG”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „10 PROCENT RABATU NA WSZYSTKO

MAGDALENA TARNOBRZEG” (zwane dalej "Promocją"), jest PPHU Magdalena
Lesław Chwałek z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), Al. Warszawska 227, adres e-mail:
leszek@magdalena.pl, nr telefonu: 606 926 288 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja obowiązuje w dniach 27 listopada 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. („Okres
Obowiązywania”).
3. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej
marki Modnie w Oknie tj. www.modniewoknie.pl („Serwis”) oraz w siedzibie
Organizatora.
4. „Produktem Promocyjnym” są wszystkie produkty marki ANWIS wybrane przez
Uczestnika Promocji.
§2
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Użytkownik Serwisu (osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych), który w Okresie Obowiązywania w siedzibie
Organizatora lub telefonicznie złoży zamówienie na Produkt Promocyjny.
2. Promocja dotyczy ceny produktu a nie montażu. Koszty montażu ustalane są
indywidualnie.
3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w siedzibie Organizatora, podając
hasło. Hasło zostanie przesłane na adres mailowy Uczestnika Serwisu, przekazany za
pośrednictwem serwisu www.modniewoknie.pl.
4. Cena promocyjna zawierająca 10% rabatu na Produkt Promocyjny obowiązuje po
wizycie w siedzibie Organizatora, a także składając zamówienie telefonicznie i
mailowo, po podaniu hasła.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
6. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne
lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie
postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal
wiążące i wykonalne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy
Sąd.
6. Regulamin Promocji wchodzi w życie w dniu 27.11.2019 r.

