REGULAMIN AKCJI
"DOŁADUJ KONTO W T-MOBILE NA KARTĘ I ODBIERZ RABAT W ATLANTIC"

I.

Postanowienia Ogólne

1.

Organizatorem akcji pod nazwą „DOŁADUJ KONTO W T-MOBILE NA KARTĘ I ODBIERZ
RABAT W ATLANTIC”, (dalej jako: "Akcja") jest Atlantic S.A. z siedzibą w Warszawie 02-972
przy ul. Rzeczypospolitej 1, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000422971, Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-10-71-293, kapitał zakładowy spółki
1.100.500,00 zł, Nr Regon: 011613524 (dalej: "Atlantic").

2.

Akcja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej:
"Regulamin").

3.

Akcja będzie trwać na terytorium Polski od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 4 maja 2014
roku w salonach Atlantic, których lista została określona na stronie internetowej:
http://www.atlantic.pl.

4.

Celem Akcji jest zapoznanie klientów Akcji z ofertą Atlantic, promowanie produktów Atlantic
oferowanych na polskim rynku oraz umożliwienie klientom skorzystanie z Akcji na zasadach
wskazanych w Regulaminie.

II.

Uczestnicy Akcji

6.

Akcja jest skierowana do klientów T-Mobile na kartę– osób fizycznych, które w terminie
trwania Akcji otrzymają SMSa z kodem promocyjnym odwiedzą salon Atlantic uczestniczący
w Akcji i przystąpią do Akcji na zasadach określonych Regulaminem (dalej: „Klient”).

7.

Klient biorący udział w Akcji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego
postanowienia.

III.

Zasady udziału w Akcji

8.

Klient T-Mobile na kartę, który w terminie trwania Akcji przyjdzie do salonu Atlantic
określonego w pkt 3 i okaże SMS-a od T-Mobile z kodem rabatowym uprawniającym do
wzięcia udziału w Akcji, otrzyma zniżki określone niniejszym Regulaminem. .

9.

Po spełnieniu warunku wskazanego w pkt 8 powyżej, każdy Klient otrzyma od Atlantic 25%
rabatu na dowolny asortyment kolekcji Wiosna/Lato 2014 Atlantic (rabat nie dotyczy kolekcji
BASIC). Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

10.

Akcją objęty jest cały asortyment danego salonu Atlantic do momentu wyczerpania zapasów
w tym salonie Atlantic danego dnia.

11.

Prawo weryfikacji spełnienia warunków udziału w Akcji przysługuje z ramienia Atlantic,
sprzedawcom danego salonu Atlantic.

12.

Każdy Klient ma możliwość wzięcia nieograniczonej ilości razy w Akcji w terminie jej trwania.
Jeden kod promocyjny uprawnia do uzyskania jednej zniżki.

IV.

Reklamacje

13.

Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane, w formie pisemnej listem poleconym na
adres Atlantic, z dopiskiem "Reklamacja – doładuj konto w T-Mobile na kartę i odbierz rabat w
Atlantic", w terminie do dnia 15 maja 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego
potwierdzającego

nadanie

poczty).

Reklamacje

spóźnione

nie

będą

rozpatrywane.

Reklamacje rozpatruje Atlantic w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji
oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia
powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie
listu poleconego z odpowiedzią. Decyzja podjęta w ramach rozpatrzenia reklamacji jest
ostateczna.
V.

Postanowienia końcowe

14.

Regulamin

będzie

dostępny

w

okresie

trwania

Akcji

w

Internecie

pod

adresem

http://www.atlantic.pl oraz w siedzibie Atlantic i w każdym salonie Atlantic biorącym udział w
Akcji.
15.

Atlantic zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany
Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. .

Organizator Akcji – Atlantic S.A. z siedzibą w Warszawie
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