Regulamin akcji promocyjnej
„SPINKI TISSOT W PREZENCIE OD JUBITOM”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod nazwą „SPINKI TISSOT W PREZENCIE OD

JUBITOM” zwanej dalej „Akcją” jest firma JUBITOM Kazimierz
Tomasiewicz, z siedzibą
w Rumii przy ul. Partyzantów 79, kod: 84-230, NIP 586-005-04-19,
REGON 191191635, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Akcja dotyczy wszystkich prowadzonych przez Organizatora na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej salonów JUBITOM posiadających w ofercie
kolekcję zegarków TISSOT oraz w sklepie internetowym pod adresem
http://jubitom.com („Sklep Internetowy”).
3. Akcja rozpocznie się dnia 05.06.2018 o godzinie 00:00 i zakończy dnia

31.08.2018r. o godzinie 23:59 lub do wyczerpania zapasów spinek,
będących prezentem, przy czym w Salonach JUBITOM będzie trwała w
godzinach ich otwarcia ("Okres Trwania Akcji").
4. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
5. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach

promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią
oferty w rozumieniu prawa.
6. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§2
Warunki Akcji
1. Uczestnik Akcji, który nabędzie w Sklepie Internetowym lub w Salonie

Sprzedaży JUBITOM zegarek TISSOT z naciągiem mechanicznym
o wartości nie mniejszej niż 2000 zł otrzyma prezent SPINKI TISSOT.
2. Prezent zostanie wydany jednocześnie z zakupionymi zegarkami Tissot.
3. Przywilej wynikający z Akcji nie łączy się z jakimikolwiek rabatami, poza

rabatem wynikającym z posiadania karty stałego klienta (KSK Jubitom)
oraz rabatem w Sklepie Internetowym nie większym niż -10%.
4. W chwili wyczerpania zapasów prezentów Akcja zostanie zakończona

przed Okresem Obowiązywania Promocji. Z uwagi na uwarunkowania

techniczne informacja o zakończeniu Akcji może zostać ogłoszona
niezwłocznie po wyczerpaniu zapasów prezentów.
5. Uczestnik, który odstąpi od umowy sprzedaży, w związku z zawarciem

której został mu wydany prezent (spinki TISSOT) zobowiązany jest do
jego zwrotu Organizatorowi.
§3
Reklamacje
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Akcji z
niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na
piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres
zamieszkania składającego reklamację, jak też treść reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień
Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w
Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym
momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie
zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich
ogłoszenia.
5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora,
pod adresem https://jubitom.com/regulamin_21

