REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 12%
„PROJEKT DEWELOPER”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Określenie Organizatora]
1. Organizatorem akcji rabatowej 12% „Projekt Deweloper” zwanej dalej "Akcją
rabatową", jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Łodzi przy ul.
Srebrzyńskiej 14 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000267428, NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, w dalszej części zwana
"Organizatorem".

§2
[Zakres akcji rabatowej]
1. Akcja rabatowa obejmuje zakupy we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci
Komfort w Polsce.
2. Akcja rabatowa obowiązuje do 30.06.2019.

§3
[Zasady akcji rabatowej]
1. Każdy klient, który do dnia 30.06.2019r., złoży zamówienie, wpłaci zaliczkę lub
dokona zakupu (potwierdzonego wystawieniem faktury vat lub paragonu
fiskalnego) w jednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT, z wykorzystaniem
kuponu rabatowego (12%) uzyskuje prawo do skorzystania z akcji rabatowej według
zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. W ramach akcji rabatowej klient posiadający kupon z rabatem 12% upoważniony
jest do jednorazowych zakupów objętych rabatem w wysokości 12% na cały
asortyment w jednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT.

§4
[Ograniczenie akcji rabatowej]
1. Akcja rabatowa, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje wyłącznie do
30.06.2019.
2. W akcji rabatowej na cały asortyment biorą udział produkty będące w asortymencie
sklepu, które:
•

nie zostały wcześniej przecenione

•

nie zostały zamieszczone w aktualnej gazetce lub innych materiałach
reklamowych
3. Produkty nie uczestniczące w promocji mają widoczną przekreśloną cenę na
etykiecie cenowej i są wyłączone z akcji rabatowej (12%) na cały asortyment.
4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza
okres trwania akcji rabatowej, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z akcji
rabatowej –warunkiem jest złożenie zamówienia w okresie oznaczonym w pkt. 1 § 4
regulaminu.
5. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zakupu usług.

§5
[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]
W akcji rabatowej może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, będący klientem sklepu KOMFORT.

§6
[Gwarancja na produkty]
Wszystkie produkty nabyte w ramach akcji rabatowej posiadają takie same prawa
regulowane przez polskie prawo i ofertę producentów, jak pozostałe produkty będące
w ofercie handlowej sieci Komfort.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8
[Zmiany w regulaminie]
Organizator Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§9
[Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

