REGULAMIN PROMOCJI
1. Organizatorem promocji jest Webshake Sp. z o.o. z siedzibą: 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa 10/179, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358613, posiadającą NIP
9452144185.
ZASADY PROMOCJI
2. Data Promocji:
•

promocja działa od godziny 00:01 dnia 28 listopada 2019 do godziny 23:59 dnia 1 grudnia 2019 roku.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych on-line w sklepie na www.beksashop.pl zgodnie z
zasadami promocji opisanymi w punkcie 5 Regulaminu. Miejscem promocji jest sklep online beksashop.pl
4. Przedmiot promocji:
•

cały asortyment dostępny na www.beksashop.pl (wraz z przecenionymi rzeczami).

5. Zasady promocji:
•

Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie
obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym www.beksashop.pl zakupu co najmniej
jednego produktu.

•

zakupu należy dokonać poprzez prawidłowe złożenie zamówienia na www.beksashop.pl i podanie
danych niezbędnych do realizacji zmówienia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna
jest w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie online.

•

Klient otrzymuje 10% rabatu na całe zakupy przy użyciu kodu: BF19 - zniżka obejmuje cały asortyment.

•

Przy zakupach powyżej 500, 00 złotych brutto, Klient przy użyciu kodu BF19 otrzymuje zniżkę 15 % na
zakupiony asortyment.

•

Przy zakupach powyżej 1000, 00 złotych brutto, Klient przy użyciu kodu BF19 otrzymuje zniżkę 20 % na
zakupiony asortyment.

•

Promocje nie łączą się;

6. Zwrot
•

zwrot towaru jest możliwy zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: https://
beksashop.pl/strona/regulamin

•

W przypadku, gdy skorzystano z 15 % rabatu z uwagi na przekroczenie kwoty 500 zł brutto lub 20%
rabatu z uwagi na przekroczenie kwoty 1000, 00 zł, jeżeli zwrot towaru skutkuje spadkiem kwoty całego
zakupu poniżej kwoty 500 zł brutto (przy zniżce 15 %) lub 1000, 00 zł brutto (przy zniżce w wysokości
20 %), Uczestnik traci prawo do wskazanego rabatu, w dalszym ciągu zachowuje jednak prawo do
zniżki określonej na podstawie ostatecznej ceny ostatecznie zakupionego towaru przy pułapach
określonych w pkt. 5. W takiej sytuacji Organizator promocji potrąci ewentualną różnicę w ostatecznej
cenie zakupu z kwoty zwracanej Uczestnikowi po dokonaniu przez niego zwrotu.

7. Reklamacje
•

reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym na stronie https://
beksashop.pl/strona/formularz-reklamacji
z formularzem https://cdn.shoplo.com/2577/files/formularz_reklamacji.pdf?15

8. Uczestnik promocji
•

każda osoba, która dokona zakupu on-line na www.beksashop.pl z użyciem kodu BF19 i zastosuje
zasady promocji z punktu 5 niniejszego Regulaminu.

9. Dane osobowe - zgodnie z Regulaminem dostępnym na www.beksashop.pl
10. Postanowienie Końcowe:
•
•
•
•
•
•

Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.beksashop.pl
Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.

