
Regulamin promocji "Z Miłości do…"  

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Z Miłości do …..” („Promocja”) jest  firma 

JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz, z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 79, kod 84-

230, NIP 586-005-04-19, REGON 191191635. 

2. Czas trwania Promocji: od 01.02.2019 r. do odwołania. 

3. Miejscem Promocji są salony jubilerskie JUBITOM na terenie całej Polski (,,Salony”) (lista 

Salonów dostępna jest na stronie internetowej: www.jubitom.com) oraz Sklep Internetowy 

działający pod adresem www.jubitom.com („Sklep internetowy”). 

4. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji, którzy w okresie obowiązywania 

Promocji spełnią następujące warunki. Są zarejestrowanymi uczestnikami programu 

lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Klub Stałego Klienta” lub nie są 

zarejestrowanymi uczestnikami programu lojalnościowego Organizatora lecz podczas 

dokonywania zakupu na zasadach Promocji przed złożeniem zamówienia wypełnią 

formularz przystąpienia do programu lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Klub 

Stałego Klienta”. 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 jest uprawniony do 

otrzymania rabatu według zasad określonych poniżej, na zakupy dokonane w ramach 

Promocji (z wyłączeniem obrączek, jubilerskich bonów upominkowych, marki Torii i 

Certina) w jednym z Salonów lub w Sklepie internetowym. Rabaty liczone są od cen 

bazowych Produktów. 

6. Uczestnik Promocji: 

a. przy zakupie biżuterii srebrnej o wartości co najmniej 99,00 zł otrzymuje rabat w 

wysokości do 20%; 

b. przy zakupie biżuterii złotej o wartości co najmniej 299,00 zł otrzymuje rabat w 

wysokości do 20%; 

c. przy zakupie biżuterii marek biżuteryjnych fashion (PANDORA, SWAROVSKI, 

CK, MK, MELANO, OXMO, COEUR DE LION, TI SENTO, DALLAQUA, 

NOMINATION, SPARK, HOKED) otrzymuje 15% rabatu; 

d. przy zakupie zegarka o wartości co najmniej 2.000,00 zł otrzymuje rabat w 

wysokości do 20%; 

e. przy zakupie zegarka o wartości poniżej 2.000,00 zł otrzymuje rabat w  wysokości 

15%. 

f. (nie dotyczy TORII oraz Certina). 

7. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami 

oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie 

lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Stałego Klienta”. Towary przecenione lub 

objęte innymi obniżkami oferowane w Salonie i/lub Sklepie Internetowym nie podlegają 



rabatowi. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik 

Promocji ma prawo wyboru, czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, od 

regularnej ceny detalicznej brutto, czy uczestniczy w innej promocji. 

8. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.jubitom.com i w 

Salonach. 

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia. 

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do 

odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r. 

 

RUMIA, dnia 01 lutego 2019 r. 

- Organizator – 

 


