
Regulamin promocji “-10% za zestaw”

Warunki ogólne:

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja
pod nazwą “-10% za zestaw”

2. Organizatorem promocji jest Martyna Kostka Lectus Health & Beauty, Ul. Ks.
Koziołka 18a, 47-303 Krapkowice, zwany dalej organizatorem.

3. Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną.

4. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych
w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu sklepu
opublikowanego na stronie https://lectus24.pl/

Warunki szczegółowe:

1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz kodami
rabatowymi, w szczególności z promocją “Limitowane dealsy”, “kod rabatowy
na wszystko nieprzekreślone”. Promocja obejmuje wyprzedaż.

2. Promocja automatycznie obniża wartość produktów w koszyku. Warunkiem
skorzystania z promocji jest dodanie do koszyka stołu i dowolnej ilości krzeseł
(stworzenie zestawu) lub dodanie do koszyka łóżka i materaca (stworzenie
zestawu).

3. Promocja nie wymaga użycia w koszyku kodu rabatowego.
4. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji,

Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z
obniżoną ceną o 10%.

5. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
6. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem

wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w
warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

● zmiana przepisów prawa regulujących zasady i
organizację przeprowadzania Promocji,

● wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora
i uczestników Promocji;

● przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania
Promocji;

● zmiana sposobu przeprowadzania Promocji
spowodowana względami technicznymi lub
technologicznymi.

https://lectus24.pl/


8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie postanowienia regulaminu dostępnego na https://lectus24.pl/
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza
okresem Promocji.

10.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności
drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lectus24.pl . W celu
przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn
uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14
od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna
przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień
przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
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