Regulamin akcji promocyjnej
„Wymień stare na zdrowie”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wymień stare na zdrowie” zwanej dalej „Promocją”
jest Better Product Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, ul.
Kościuszki 61F, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł. wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 511764, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 6351833645, numer statystyczny REGON 243555103, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Uczestnikami”.
3. Uczestnik zamierzający wziąć udział w Promocji obowiązany jest:
a. przesłać na własny koszt będącą jego własnością sokowirówkę na adres Organizatora
tj. 43-190 Mikołów, ul. Kościuszki 61F,
b. oznaczyć przesyłkę adnotacją „Wymień stare na zdrowie”,
c. przekazać Organizatorowi razem przesyłką swoje: imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu.
4. W razie łącznego spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w pkt 3,
Uczestnik otrzyma od Organizatora kupon rabatowy przeznaczony na zakup towarów
sprzedawanych w sklepie internetowym www.mall.pl, prowadzonym przez Internet Mall
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, na następujących zasadach:
a. Kupon rabatowy ma postać elektronicznego kodu, który uprawnia Uczestnika do
otrzymania jednorazowej zniżki w wysokości 10%,
b. Uczestnik może zrealizować kupon rabatowy wyłącznie na zakup towarów
umieszczonych na stronie internetowej: https://www.mall.pl/lists/gotie-wymienstare-na-zdrowie
c. Organizator prześle Uczestnikowi kupon rabatowy do 7 dni od otrzymania przesyłki z
sokowirówką na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika,
d. Uczestnik może zrealizować kupon rabatowy do dnia 9.04.2017 r.
e. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika
elektronicznego kodu, o którym mowa w ppkt a w trakcie składania zamówienia w
sklepie internetowym www.mall.pl – krok 3, zakładka „Dostawa i płatność”, pole
„Bon podarunkowy, kupon rabatowy, kupon promocyjny”. Następnie Uczestnik
powinien kliknąć przycisk „Wprowadź“. Jeżeli kod został wprowadzony poprawnie
zostanie wyświetlony komunikat o jego pomyślnej weryfikacji.
5. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz, do jednego zamówienia w
terminie ważności kuponu.
6. Kupony rabatowe nie sumują się.
7. Zamówienia złożone z naruszeniem pkt 5 lub 6 nie będą realizowane.

8. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy,
ani na gotówkę.
9. Promocja obowiązuje na obszarze Polski, w okresie od dnia 10.02.2017 r. do dnia
21.03.2017 r.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem
pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez
zbędnej zwłoki.

