REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „Kosmetyczka BATYCKI”
(zwany dalej: Regulaminem)
1. Sprzedaż promocyjna– w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną
organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizatorem sprzedaży promocyjnej „Kosmetyczka BATYCKI” (zwanej dalej:
Promocją) jest Natura Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,
ul. Pojezierska 90 a, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034905, NIP
5270014428, o kapitale zakładowym w wysokości 31 573 000,00 zł (zwana dalej:
Organizatorem).
3. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Sprzedaż promocyjna.
4. W Sprzedaży Promocyjnej Organizator przygotował Kosmetyczki BATYCKI o wartości
rynkowej 179 zł brutto, zwanych dalej: Kosmetyczkami
5. Sprzedaż promocja odbywać się będzie w okresie od 19.11.2018 roku do wyczerpania puli
Kosmetyczek.
6. Sprzedaż promocja przeznaczona jest dla Klientów Sklepu Internetowego
www.drogerienatura.pl, którzy w czasie trwania Promocji zakupią dowolne produkty za kwotę
wskazaną w pkt. 7
7. W celu zakupy promocyjnego Kosmetyczki, Uczestnik powinien w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej (zgodnie z pkt. 5 Regulaminu) zakupić w sklepie internetowym
www.drogerienatura.pl , w ramach jednej transakcji dowolne produkty za kwotę minimum
120 zł brutto
8. W ramach jednej transakcji, po spełnieniu warunków pkt. 7. Klient może zakupić
Kosmetyczkę BATYCKI w cenie promocyjnej 1 gr.
9. Każda osoba może skorzystać ze sprzedaży promocyjnej wielokrotnie, jednakże
każdorazowo musi spełnić warunek zawarty regulaminie, w szczególności pkt. 7
10.Wartości paragonów nie sumują się.
11. W przypadku, gdy pula wszystkich Kosmetyczek zostanie wyprzedana, Sprzedaż
promocyjna ulega zakończeniu.
12. Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu, wymiany Kosmetyczki na produkt
innego rodzaju oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny rynkowej
kosmetyczki.
13. Kosmetyczki nie można nabyć w żaden inny sposób niż opisany w zawartym regulaminie.

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.drogerienatura.pl
15. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w czasie trwania Sprzedaży
promocyjnej. Reklamacja powinna mieć formę pisemną oraz powinna zawierać dopisek
„Kosmetyczka Batycki”, imię, nazwisko, adres, jak również podstawy reklamacji oraz
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator poinformuje Uczestnika
o rozstrzygnięciu reklamacji na piśmie – listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
nadanym w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest
dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Reklamacje złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
16. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
17. Warunkiem udziału w Sprzedaży promocyjnej jest uprzednie zapoznanie się przez
Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja.
18. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
19. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).

