REGULAMIN PROMOCJI
„Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2018”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji o nazwie „Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2018” zwanej dalej
„Promocją” jest Spółka WITTCHEN S.A. z siedzibą w Kiełpinie (05-092 Łomianki), ul. Ogrodowa
27/29, NIP 9511022154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000352760, e-mail: office@wittchen.com, nr telefonu: (022)766-33-33 (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2018”.
3. Czas obowiązywania Promocji: od 28.02.2018 r. do 30.06.2018 r.
4. Treść regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest dostępna w siedzibie Organizatora, w Salonach
oraz na stronie internetowej http://www.wittchen.com.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Salonach (Promocja nie dotyczy
Outletów) zlokalizowanych na terytorium Polski (lista Salonów dostępna jest pod adresem:
https://www.wittchen.com/punkty-sprzedazy), oraz w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem:
www.wittchen.com .
2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient (osoba fizyczna), który w okresie obowiązywania Promocji
posiada kupon rabatowy (wskazany w Regulaminie) i dokona zakupu produktu marki WITTCHEN
podczas jednej transakcji, w regularnej cenie detalicznej, w określonej w §2 ust. 3, ust. 4 i ust. 5
minimalnej wysokości, zgodnie z warunkami Promocji zawartymi w niniejszym Regulaminie (dalej:
„Uczestnik Promocji”)
3. Przy zakupie produktu podczas jednej transakcji (stwierdzona jednym paragonem) w regularnej cenie
detalicznej brutto, wynoszącej min. 250 zł, Uczestnik Promocji może zrealizować kupon rabatowy,
uprawniający do otrzymania 50 zł (brutto) rabatu.
4. Przy zakupie produktu podczas jednej transakcji (stwierdzona jednym paragonem) w regularnej cenie
detalicznej brutto, wynoszącej min. 500 zł, Uczestnik Promocji może zrealizować kupon rabatowy,
uprawniający do otrzymania 100 zł (brutto) rabatu.
5. Przy zakupie produktu podczas jednej transakcji (stwierdzona jednym paragonem) w regularnej cenie
detalicznej brutto, wynoszącej min. 800 zł, Uczestnik Promocji może zrealizować kupon rabatowy,
uprawniający do otrzymania 150 zł (brutto) rabatu.
6. Kupony rabatowe umieszczone są w lookbookach WITTCHEN wiosna-lato 2018, które Klient może
otrzymać przy zakupie w Salonach firmowych WITTCHEN.
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7. Sprzedawca zaznacza na paragonie fiskalnym (dowodzie zakupu) fakt zrealizowania przez Uczestnika
Promocji kuponu rabatowego oraz jego wartość.
8. Uczestnik Promocji może wykorzystać kupon rabatowy jednorazowo przy zakupie w jedynym z Salonów
lub w sklepie internetowym Organizatora w okresie obowiązywania Promocji. Po tym terminie kupon
rabatowy traci ważność i nie uprawnia do rabatu.
9. Aby zrealizować kupon rabatowy w Salonie, należy przed dokonaniem zapłaty przekazać go sprzedawcy,
przy zakupie produktu w minimalnych cenach wskazanych w §2 ust. 3 , ust. 4 i ust. 5 Regulaminu. Aby
wykorzystać kupon rabatowy w sklepie internetowym, należy przy składaniu zamówienia na produkt w
minimalnych cenach wskazanych w §2 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Regulaminu, wpisać w odpowiednim miejscu
kod znajdujący się na kuponie rabatowym.
10. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
11. Każdy kupon rabatowy posiada indywidualny kod.
12. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
13. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania i pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w §2 Regulaminu.
14. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. Rabat, o którym
mowa w §2 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez
Organizatora. Towary przecenione lub objęte innymi obniżkami oferowane w Salonach i/lub sklepie
internetowym nie podlegają rabatowi wynikającymi z kuponu. W przypadku obowiązywania innych
promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu wskazanego w §2 ust. 3, ust. 4 i
ust. 5 Regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.
§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. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z
rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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. Wizualizacja kuponów rabatowych uprawniających do otrzymania rabatu na warunkach wskazanych w §2
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 stanowi załącznik do Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2018 r.
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