Regulamin Akcji
„Zakupy z HTC w The Body Shop”
Z dnia 01.07.2015 roku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem Akcji sprzedaż premiowa „Zakupy z HTC w The Body Shop” (zwanej dalej
„Akcja”) jest Brand Republic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dynarskiej
2/4 01-493, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000511604, NIP 118-17-46-369, Regon 015778446 (zwana dalej „Organizator”)
we współpracy z:
T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-676 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP (zwana dalej „T‐Mobile”).

1.2.

Akcja realizowana jest w sklepie internetowym T-Mobile (www.t-mobile.pl), w sklepach
T-Mobile oraz w sprzedaży przez Call Center T-Mobile.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1.

Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
Akcja trwa od 01.07.2015 do wyczerpania zapasów lub do dnia 30.09.2015,

2.2.

Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3.

Akcja „Zakupy z HTC w The Body Shop” kierowana jest do obecnych i potencjalnych
abonentów i użytkowników sieci T-Mobile (zwanych dalej łącznie „Klientami”), którzy w
dniach 01.07.2015 do 30.09.2015 w e-shop T-Mobile lub w sklepach sieci T-Mobile lub
Call Center T-Mobile złożą zamówienie na zawarcie nowej umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych lub przedłużą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
sieci T-Mobile na czas określony Wraz z zakupem telefonu HTC Desire 510, HTC Desire
620 lub HTC Desire 820.

§ 3 WYDAWANIE NAGRÓD
3.1.

W ramach Akcji każdy Klient spełniający warunki określone w pkt. 2.3. otrzyma Voucher
zniżkowy upoważniający do 30 PLN zniżki przy zakupach w sklepach The Body Shop na
kwotę minimalną 99 PLN lub 40 PLN przy zakupach na kwotę minimalną 129 PLN (zwany
dalej „Voucher”).

3.2.

Wydanie Vouchera, o którym mowa w pkt. 3.1. nastąpi podczas zakupu telefonu (voucher
zniżkowy umieszczony zostanie w pudełku wraz z telefonem)

3.3.

W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Kupna-Sprzedaży, o której mowa w pkt. 2.3., stosownie do postanowień ww. umowy wraz
ze zwrotem telefonu HTC Desire 510, HTC Desire 620 lub HTC Desire 820 dodatkowo
zwrotowi podlega również Voucher.3.3.1W przypadku, gdy Klient zrealizował Voucher
Organizator nabywa prawo obciążenia Klienta kwotą równą przyznanej zniżce.

3.4.

Voucher można wykorzystać tylko raz.

3.5.

Voucher nie może być użyty do zakupu kart podarunkowych w sklepach The Body Shop.

3.6.

Voucher nie łączy się z innymi ofertami i zniżkami realizowanymi w sklepach The Body
Shop.

3.7.

Warunkiem realizacji Vouchera jest prawidłowe podanie unikalnego kodu z Vouchera w
momencie dokonania transakcji.

3.8.

Towary zakupione przy użyciu Vouchera nie podlegają zwrotowi.

3.9.

W celu zrealizowania Vouchera w sklepie The Body Shop, wartość zakupów musi być
równa lub większa niż 99 PLN (zniżka 30 PLN) lub 129 PLN (zniżka 40 PLN)

3.10.

Voucher można wykorzystać do 30.09.2015.

3.11.

Organizator nie odpowiada za utratę, zniszczenie, kradzież ani nieautoryzowane użycie
Vouchera.
§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1.

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji.

4.2.

Reklamacje związane z Akcją powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej,
przesyłane pod adres Organizatora: Brand Republic Sp. z o.o. Sp. k. . Pokorna 2 lok. 215,
00-199 Warszawa, z dopiskiem: „Zakupy z HTC w The Body Shop”

4.3.

Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia
Akcji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu
zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres
niż wskazany w pkt. 4.2 powyżej nie będą rozpatrywane.

4.4.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do
korespondencji, numer IMEI zakupionego telefonu HTC oraz opis podstaw reklamacji.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora

5.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.

5.3.

W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

5.4.

W zakresie nieregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.5.

Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji
w zakresie i w celach związanych z Promocją, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

