REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Oferta Świąteczna Wielkanoc 2019”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia
akcji promocyjnej „Oferta Świąteczna Wielkanoc 2019” (dalej
„Akcja Promocyjna”)
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Geers Dobry Słuch siedzibą
w Łodzi przy ulicy Narutowicza 130 (dalej „Organizator”)
3. Akcją promocyjną objęte są wszystkie sklepy Organizatora
4. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 15 kwietnia 2019,
a zakończy się 10 maja 2019.
5. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy nowy oraz stały
klient Organizatora
6. Korzystając z Akcji Promocyjnej uczestnik Akcji promocyjnej (dalej:
„Uczestnik”) akceptuje treść niniejszego Regulaminu
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży
Organizatora oraz na stronie internetowej www.geers.pl

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1.
2.

3.

Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji
Promocyjnej.
W dniach 15 kwietnia do 10 maja 2019 r. Uczestnik będzie miał
możliwość skorzystania z promocji cenowej na wybrane towary
zgodnie z plakatem widocznym w placówkach Organizatora
Towary objęte promocją:
a.
b.
c.

Drybox, cena w promocji 199,00PLN
Sczoteczka z magnesem, cena w promocji 5,99PLN
Baterie, cena w promocji 5,99PLN za blister

Baterie 10 PREMIUM – blister
Baterie 13 PREMIUM – blister
Baterie 312 PREMIUM – blister
Baterie 675 PREMIUM - blister
4.

Cena cennikowa produktów wymienionych w pkt c, to 18,00
PLN za jedno opakowanie (blister), w skład, którego wchodzi
sześć sztuk baterii do aparatów słuchowych.

5.

Promocyjna ulga na baterie od ceny cennikowej przysługuje w
przypadku podania danych osobowych oraz teleadresowych
i udzielenia zgody na przetwarzanie danych (zgoda
marketingowa).

6.

W przypadku podpisania zgody na przetwarzanie danych cena
za jedno opakowanie baterii wymienionych w punkcie 3 c
wyniesie 5,99 pln.

7.

Promocje nie łączą się:
a.

b.

c.

d.

Kupon na baterie – 6 opakowanie gratis nie obowiązuje w
czasie trwania promocji świątecznej tj. od 15 kwietnia do
10 maja 2019 r.
Klienci, którzy kupują aparat z klasy podstawowej i
ekonomicznej korzystają z promocji świątecznej na
DryBoxa (199,00 PLN).
Klienci, którzy kupują aparat z klas: od dobrej do
najlepszej korzystają z promocji na DryBoxa z matrycy
cenowej.
Klienci, którzy kupują DryBoxa bez aparatu korzystają
z promocji świątecznej (199,00 PLN).

§ 3 SKARGI

1.

2.
3.

4.

Wszystkie ewentualne skargi odnośnie przebiegu Akcji
Promocyjnej mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres
Organizatora z dopiskiem „Skarga – Akcja Promocyjna Oferta
Świąteczna Wielkanoc 2019” w terminie 7 dni od dnia nabycia
towaru lub usiłowania nabycia towaru
Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do
korespondencji oraz dokładny opis przyczyny skargi.
Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od otrzymania
listu poleconego. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku
rozparzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres
korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną
podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Wszelkie materiały
reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią
podstawy reklamacji.
2. Wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do
kompetencji Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i treści
Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej bez podania
przyczyny. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia
umieszczenia odpowiedniej pisemnej informacji w sieci sklepów
Organizatora lub na stronie internetowej www.geers.pl
4. Organizator ma prawo odwołania lub skrócenia czasu trwania Akcji
Promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez
umieszczenie odpowiedniej, pisemnej informacji w sieci sklepów
Organizatora lub na stronie internetowej www.geers.pl

5. Załącznik do regulaminu akcji promocyjnej „Oferta Świąteczna
Wielkanoc 2019”

