REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ w sklepie online Netmoda.pl
od dnia 27 października 2017 roku do dnia 29 października 2017 roku
POD HASŁEM „DRUGI PRODUKT ZA ½ CENY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady „DRUGI PRODUKT ZA ½ CENY” zwanej dalej zamiennie „Akcją” lub „Promocją”.
2. Organizatorem Akcji jest MIXSHOP Dawid Bulasiński z siedzibą w Warszawie, 00-722 Warszawa ul. Żołny
33, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS 424963, NIP PL5213381773, e-mail:
sklep@netmoda.pl , zwany dalej zamiennie „Netmoda.pl” lub „Organizatorem”.
3. Akcja przeprowadzona będzie w sklepie internetowym www.netmoda.pl. Obowiązuje w okresie od dnia
27 października 2017 roku od godz. 12:00 do dnia 29 października 2017 roku do godz. 23:59. Po tym
terminie promocja nie obowiązuje.
4. Akcja jest skierowana do klientów Organizatora będących osobami fizycznymi, posiadającymi pełną
zdolność do czynności prawnych i będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., zwanych dalej
zamiennie „Uczestnikami”.
§ 2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcją są objęte artykuły ze sklepu Netmoda.pl z kategorii „Płaszcze” i „Kurtki”.
2. Uczestnik, który dokona w ramach Akcji zakupu dwóch artykułów, wskazanych w pkt. 5 kategoriach,
jeden, najtańszy artykuł otrzyma za 1/2 ceny (rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Artykułów w
ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie)
oraz 50% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
3. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary tylko 2
artykuły.
4. W Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane artykuły spełniają warunki objęcia
ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega
zwrotowi na zasadach opublikowanych na stronie internetowej www.netmoda.pl
2. W przypadku zwrotu tylko jednego artykułu z Pary Artykułów promocja przestaje obowiązywać. Przy
zwrocie tylko artykułu droższego za 100% ceny brutto, klient otrzyma zwrot pieniędzy pomniejszony o cenę
promocyjną drugiego artykułu. W przypadku zwrotu artykułu za 50% ceny brutto, klienta otrzyma zwrot
pieniędzy równy kwocie, którą zapłacił za tańszy produkt. W przypadku zwrotu pary produktów klient
otrzyma zwrot całej kwoty, którą zapłacił.

3. Towary zakupione w promocji nie podlegają wymianie. Uczestnik może skorzystać jedynie z możliwości
zwrotu.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w
terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (MIXSHOP Dawid Bulasiński 00-722 Warszawa
ul. Żołny 33) z dopiskiem „Akcja promocyjna - DRUGI PRODUKT ZA ½ CENY”.
3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę
skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony
o wyniku rozpatrzenia skargi mailem na adres mailowy Uczestnika wskazany w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej.
2. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej www.netmoda.pl

