REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRODUKTU LAKIEROBEJCA 6L
Opakowanie 6L produktu w cenie 5L
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja produktu
DRAGON „Lakierobejca 6L”.
2. Organizatorem Promocji jest DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k. z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), adres: rtm. Witolda Pileckiego 5, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000438759, NIP 677 237 20 06, REGON 122707541.
3. Promocja jest prowadzona we wszystkich placówkach handlowych na terenie Polski, w
których Organizator posiada swoje produkty.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.05.2021 r. i trwa do 31.12.2021 r. lub do czasu
wyczerpania zapasów.
5. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup 6L opakowania lakierobejcy w cenie 5L
opakowania.
6. Klient może skorzystać z promocji w terminie wskazanym przez Organizatora w
nieograniczonej ilości.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną
na adres e-mail: reklamacje@dragon.com.pl lub za pośrednictwem sklepu/hurtowni w,
którym dokonano zakupu. 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.
12. 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.
13. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.dragon.com.pl. Zmiana
Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem
zmiany.
14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

