REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WYPRZEDAŻ do -60% ” on-line

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Określenie Organizatora]
Organizatorem akcji promocyjnej „WYPRZEDAŻ do -60%”, zwanej dalej "Akcją promocyjną",
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 promocyjnej]
1. Akcja promocyjna obowiązuje od 20 grudnia 2018 roku do 29 stycznia 2019 roku lub do
wyczerpania zapasów.
2. Akcja promocyjna obowiązuje w sklepie internetowym www.komfort.pl

§3
[Zasady akcji promocyjnej]

1. W akcji promocyjnej biorą udział produkty będące w asortymencie sklepu
internetowego www.komfort.pl , które zostały przecenione do -60% od ceny
początkowej.
2. Produkty przecenione mają widoczną przekreśloną cenę początkową oraz cenę
obowiązującą po przecenie. Wartość obniżki jest także wskazana w przeliczeniu
procentowym.
3. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupu usług.
4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres
trwania akcji promocyjnej, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z akcji promocyjnej
–warunkiem jest złożenie zamówienia w dni oznaczone w pkt. 1 § 2 regulaminu.

§4
[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]
W akcji promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, będący klientem sklepu internetowego www.komfort.pl
§5
[Gwarancja na produkty]
Wszystkie produkty nabyte w ramach akcji promocyjnej posiadają takie same prawa
regulowane przez polskie prawo i ofertę producentów, jak pozostałe produkty będące
w ofercie handlowej sieci Komfort.
§6
[Zwrot produktu]

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego podczas akcji
promocyjnej w terminie do 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7
[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.
§8
[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.

