Regulamin akcji promocyjnej
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki i zasady realizowania przez Jubitom
Kazimierz Tomasiewicz, adres siedziby ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia, NIP: 5860050419,
[Organizator], akcji promocyjnej o nazwie: „Wiosenne okazje - biżuteria ” [Akcja].
2. Do udziału w Akcji dopuszczone są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
posiadające zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub
przedstawicieli ustawowych musi obejmować również zgodę na akceptację postanowień
Regulaminu.
3. Umowy kupna-sprzedaży zawierane w ramach Akcji, po stronie uczestnika, mogą dotyczyć
wyłącznie sfery niezwiązanej z działalnością gospodarczą.
Warunki szczegółowe akcji
4. Akcja rozpoczyna się dnia 7 maja 2019 godz. 9:00 i obowiązuje do jej odwołania.
5. Do udziału w Akcji dopuszczeni są wszyscy uczestnicy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu,
którzy w czasie trwania Akcji dokonają zakupu dwóch produktów Organizatora w jednym z
prowadzonych punktów sprzedaży lub na odległość oraz za pośrednictwem sklepu
internetowego prowadzonego pod adresem URL: https://jubitom.com/ z użyciem kodu
online: DRUGA30.
6. Akcja nie obejmuje następujących produktów: zegarków, artykułów przecenionych, bonów
jubilerskich i obrączek.
7. W ramach Akcji uczestnik decydując się, w ramach jednej umowy kupna-sprzedaży, na zakup
dwóch produktów Organizatora (z zastrzeżeniem punktu 6 powyżej) uzyskuje, na produkt
tańszy, rabat w wysokości 30%. Jeśli cena obu produktów jest taka sama, wyboru produktu
objętego rabatem dokonuje Organizator.
8. Akcja nie łączy się z innymi działaniami, rabatami lub programami zniżkowymi
organizowanymi przez Organizatora. W szczególności dotyczy to zniżki wynikającej z udziału
w programie Karta Stałego Klienta.
9. Akcją nie są objęte czynności rezerwacji produktu za pośrednictwem sklepu internetowego
prowadzonego pod adresem URL: https://jubitom.com/
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość oraz odpowiedzialność za produkt wadliwy
10. W przypadku umów objętych Akcją, a zawieranych na odległość, w zakresie odstąpienia od
umowy zastosowanie znajdują postanowienia §5 Regulaminu e-sklepu, dostępnego pod
adresem URL: https://jubitom.com/regulamin_21#regulamin-esklepu
11. Organizator jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne
zakupionych produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat
licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
12. W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia:

a. jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku używania wówczas termin na zgłoszenie
wady obowiązuje do końca obowiązywania rękojmi;
b. jeżeli wada wystąpiła w drugim roku użytkowania termin na zgłoszenie wady wynosi
do roku od jej zaistnienia.
13. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
c. drogą mailową: sklep@jubitom.com;
d. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://jubitom.com/
e. w wybranym punkcie sprzedaży;
14. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi Organizator rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc
od dnia ich zgłoszenia.
15. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
f.

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

g. odstąpienia od umowy;
h. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy;
i.

żądać naprawy produktu.

16. Uprawnienia opisane w punkcie poprzedzającym nie mają zastosowania, jeżeli Organizator
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na
nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma
zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że
doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby
nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.
17. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i
szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza
dostępnego w punktach sprzedaży lub pod adresem URL:
https://jubitom.com/regulamin_21#pliki-do-pobrania
18. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia
której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej
eksploatacji Organizator skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o
ewentualnych kosztach naprawy.
19. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Organizatora objęte są gwarancją:
j.

warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego
zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu;

k. objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

Postanowienia końcowe
20. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w punktach sprzedaży, a
także pod adresem URL: https://jubitom.com/regulamin_21#polityka-prywatnosci
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
22. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień
nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.
23. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu uczestnikowi przysługuje
prawo do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego
zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z
wypowiedzeniem udziału w Akcji.
24. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia, do dnia zakończenia Akcji.
25. Wszelkie pytania lub uwagi, w tym i reklamacje, dotyczące funkcjonowania Akcji lub też
zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu należy zgłaszać na adres email:
marketing@jubitom.com lub wybranym punkcie sprzedaży Organizatora.
26. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w internecie, pod adresem URL:
https://jubitom.com/regulamin_21#pliki-do-pobrania
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

