
REGULAMIN NEWSLETTERA „ZRÓB ZAKUPY ZA 150 ZŁ I ZGARNIJ T-SHIRT ZA 1 ZŁ”

§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Akcja – akcja dla Klientów sklepu Denley dokonujących zakupu za minimum 150,00 złotych.

2) Organizator –  „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  adres:  ul.  Kożuchowska  32,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Zielonej  Górze  –  Wydział  VIII  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000529285,  NIP:  PL9291861928,  REGON:
360003583, adres mail: social@denley.pl, nr telefonu 668 960 042;

3) Produkt promocyjny – T-shirt wskazany przez Organizatora, gdzie Produkt promocyjny nie podlega
wymianie  na  ekwiwalent  pieniężny lub  rzeczowy,  a  nadto  nie  może  stanowić  przedmiotu  obrotu
handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie

4) Uczestnik  –  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  posiadająca  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Polski,
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc, , która zapoznała
się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

5) Strona internetowa – storna internetowo adresie www.denley.pl utrzymywana przez Organizatora w
celu bieżącej obsługi Promocji Akcji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Akcji.

§ 2 
Postanowienia ogólne

1. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 23.03.2017 r. do dnia 30.04.2017 r
lub do wyczerpania  zapasów.  Uczestnicy  zostaną poinformowani  o  wyczerpaniu  zapasów Produktów
promocyjnych poprzez stosowne informacje umieszczone na stronie internetowej, o której mowa w § 1
punkt 5 regulaminu oraz w siedzibie Organizatora.

3. Produkty promocyjne nie mogą być wysyłane poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 
Zasady akcji

1. Uczestnik za każdą wydaną jednorazowo kwotę minimum 150,00 złotych na produkty dostępne
w sklepie Organizatora nabywa prawo do nabycia za cenę 1,00 złotych Produktu promocyjnego
w postaci koszulki T-shirt o regularnej wartości 29,99 złotych. 

2. Uczestnik ma prawo wyboru rozmiaru Produktu promocyjnego. Model i kolor Produktu promocyjnego 
zostanie nadany przez Organizatora.

3. Przy jednorazowym zamówieniu Uczestnik może kupić jeden Produkt Promocyjny.

4. Ilość Produktów promocyjnych jest ograniczona.

5. W przypadku, gdy skończy się wybrany rozmiar, Organizator zobowiązuje się wybrać i wysłać do 
Uczestnika najbardziej zbliżony do wybranego rozmiar.
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6. W przypadku chęci dokonania zwrotu części lub całości zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do 
zwrotu również Produktu promocyjnego. 

7. W przypadku dokonania zwrotu części lub całości zamówienia przez Uczestnika i nie zwrócenia produktu 
promocyjnego Organizator pomniejszy zwracaną Uczestnikowi kwotę o 28,99 złotych - regularną cenę 
produktu promocyjnego.

8. Akcja nie łączy się z innymi działaniami promocyjnymi lub marketingowymi Organizatora.  Korzystając z 
akcji promocyjnej Organizatora, Uczestnik nie może m.in. dokonać płatności za Produkt 
promocyjny za pomocą karty podarunkowej nabytej w sklepie Organizatora. 

§ 4 
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji, tj. od dnia 23.03.2017r.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
wskazanej w § 1 punkt 5 regulaminu.

3. Udział uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

4. We  wszystkich  sprawach  dotyczących  Akcji,  a  nieuregulowanych  regulaminem  mają  zastosowania
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. W  przypadku,  gdyby  jakiekolwiek  postanowienia  niniejszego  regulaminu  okazałyby  się  nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu
administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa,
uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają
w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi
postanowienie  zastępcze,  nadające  się  do  wykonania,  o  skutkach  jak  najbardziej  zbliżonych  do
pierwotnych jego postanowień.

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny,
dodatkowy w stosunku do regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu oraz
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Niniejsza  Akcja  nie  jest  grą  losową  ani  zakładem  wzajemnym,  których  wynik  zależy  od  przypadku
(przeprowadzenie  losowania)  w  rozumieniu  art.  2  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  roku  o  grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.).

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania Akcji, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego
regulaminu.  Ewentualne  zmiany  będą  dokonywane  w  formie  aneksów  do  regulaminu  oznaczonych
kolejnym  numerem  oraz  datą.  Ogłoszenie  aneksów  do  regulaminu  nastąpi  w  taki  sam  sposób,  jak
ogłoszenie regulaminu, tj. w formach, o w § 1 punkt 5 regulaminu.
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