REGULAMIN PROMOCJI „Lato z Philipsem”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Lato z Philipsem” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka Kwant
Hurtownie Elektryczne z siedzibą w Ostrołęka, ul. Lokalna 5, NIP 5170241998, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000297591, (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Okres obowiązywania Promocji: od 15.06.2020r. do dnia 15.08.2020r. lub do wyczerpania zapasów
(„Okres Obowiązywania”).
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonych przez
Organizatora w Punktach sprzedaży stacjonarnych marki KWANT oraz na stronie internetowej
http://www.kwant.net.pl oraz w siedzibie KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
1.Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora tj. osoba fizyczna lub prawna mająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno Sklepu internetowego lub Punktu sprzedaży, który
dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu Produktu/ów oprawy i źródła światła Led Ledinaire
i Pila oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie (,,Uczestnik’’).
2.Uczestnik pod warunkiem dokonania zakupów (oprawy i źródła światła led Ledinaire i Pila) w okresie
obowiązywania Promocji (w ramach jednej faktury sprzedaży), za minimum 300zł netto nabywa prawo
do zakupu kubka termicznego za 10 groszy netto. Za minimum 500zł netto nabywa prawo do zakupu
latarki Lil Larry za 10 groszy netto.Za minimum 1000zł nabywa prawo do zakupu zestawu do grilla ze
stali nierdzewnej za 10 groszy netto.
3.Promocyjny towar w cenie 10 groszy netto zostanie dopisany do faktury sprzedażowej wraz z
towarem, którego zakup upoważnia uczestnika do skorzystania z Promocji.
4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Punktach sprzedaży KWANT Hurtownie
elektryczne (lista Punktów sprzedaży dostępna jest pod adresem: http://www.kwant.net.pl), oraz w
Sklepie internetowym Organizatora www.mezoko.com
5.W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu/ów zakupionego/ych w Okresie
Obowiązywania Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji otrzymał produkt za 10 groszy
netto(np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w
przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji
wskazanego w § 2 ust. 2 Regulaminu (tj. nabycia towarów za minimum 300zł netto, 500 zł netto lub
1000zł netto), Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego
towaru, odstąpić od umowy także w zakresie ,,Lato z Philipsem” , którego otrzymanie w ramach
Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek minimalnej
kwoty zakupu Produktu/ów Ledinaire i Piła wskazanej w § 2 ust. 2 Regulaminu albo przyczyną
odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady Produktu/ów.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

7. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
8. Niniejsza Promocja 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.Pula nagród wynosi
50 sztuk kubków termicznych,
35 sztuk latarek Lil Larry,
35 sztuk zestawów do grilla ze stali nierdzewnej.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia
zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora
Promocji.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Jeśli którekolwiek 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.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020r.

