Regulamin sprzedaży promocyjnej
„Promocja urodzinowa w BoConcept Trójmiasto. Sprzedaż bez VAT”

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod
nazwą „Promocja urodzinowa w BoConcept Trójmiasto. Sprzedaż bez
VAT” - nazywana w dalszej części Promocją lub Korzyścią. Organizatorem
Promocji jest BoHouse Sp. z o.o. Sp. K. prowadząca stacjonarny salon marki
BoConcept z siedzibą w Gdyni (kod: 81-472), adres: Legionów 112, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000611399, NIP 5862278500, REGON
221733295.
1.
Promocja rozpoczyna się w dniu 11.01.2019roku o godzinie 11:00 i trwa
do wyczerpania puli 99 złożonych i potwierdzonych przez Organizatora
zamówień.
2.
Organizator przekaże do wiadomości publicznej informację o zakończeniu
promocji
na
swoim
profilu
społecznościowym
serwisu
Facebook
https://www.facebook.com/BoConcept-285088471956700/?ref=bookmarksFaceB
ook. Ponadto Organizator powiadomi o fakcie zakończenia promocji w odpowiedzi
na każde zapytanie skierowane przez zainteresowane osoby po wyczerpaniu puli
99 potwierdzonych zamówień.
3.
Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie do wyczerpania łącznej puli
99 zamówień przyjętych i potwierdzonych przez Organizatora.
4.
Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 23% (Korzyść)
na
produkty z asortymentu marki BoConcept znajdującego się na stronie:
https://www.boconcept.com/pl-pl/.
5.
Promocja dotyczy wyłącznie asortymentu marki BoConcept kierowanego
do produkcji na podstawie wyboru i indywidualnej konfiguracji dokonanej przez
Klienta i potwierdzonej dokumentem pod nazwą: „Potwierdzenie zamówienia i
Zasad Sprzedaży” obowiązujących u Organizatora promocji.
6.
Promocja jest ograniczona do kwoty końcowej brutto 117.700,00 PLN
(liczonej z korzyścią) w odniesieniu do jednorazowego zamówienia.
7.
Potwierdzony dokument o którym mowa w punkcie nr 5 niniejszej Promocji
zostanie wystawiony przez Organizatora w punkcie sprzedaży stacjonarnej w
godzinach jego otwarcia. Dokument może być także wystawiony i przesłany przez
Organizatora w odpowiedzi na zapytanie mailowe skierowane przez Klienta.
8.
Godziny otwarcia punktu sprzedaży stacjonarnej Organizatora dostępne są
na stronie internetowej salonu:

https://www.boconcept.com/pl-pl/stores/find-your-local-store/poland/boconceptgdynia
9.
Organizator wskazuje do kontaktu w sprawie promocji adres mailowy:
trojmiasto@boconcept.pl aktywny w godzinach otwarcia punktu sprzedaży
stacjonarnej.
10.
Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub
wybranych produktów ze strony www.boconcept.pl a także opłacenie zaliczki w
wysokości 50% wartości zamówienia wraz z kosztami transportu i montażu
uzgodnionymi z Organizatorem. Zaliczka musi zostać opłacona najpóźniej w ciągu
dwóch dni roboczych następujących po dniu dokonania zamówienia wynikającego
z dokumentu „Potwierdzenie zamówienia i sprzedaży”. Za datę opłacenia zaliczki
przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.
Organizator po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki w oznaczonym terminie wystawi
oraz prześle Klientowi na adres mailowy fakturę zaliczkową potwierdzającą fakt
uruchomienia Promocji.
11.
W przypadku braku wpłaty w oznaczonym czasie, Klient traci prawo do
korzystania z korzyści związanych z udziałem w Promocji, a zamówienie zostaje
przez Organizatora anulowane w całości.
12.

Promocja nie dotyczy wyprzedaży produktów z eskpozycji.

13.
Korzyść nie przysługuje na usługę transportu i montażu, nie łączy się z
innymi akcjami promocyjnymi, kartami rabatowymi, programem lojalnościowym
oraz z bonami upominkowymi i rabatowymi, a także wszelkimi innymi akcjami
redukującymi cenę w czasie Promocji.
14.

Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

15.
Promocja kierowana jest do Klientów będących konsumentami w
rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. W czasie trwania Promocji
wszystkie Umowy o charakterze współpracy projektowej zawarte przez
Organizatora zostają zawieszone i nie obowiązują do końca trwania Promocji.
16.
Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
17.
Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji
zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad zawartych w
dokumencie: „Potwierdzenie zamówienia i Zasady Sprzedaży” Organizatora
Promocji opublikowanego na stronie pod adresem: www.boconceptgdynia.pl.
18.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
1.
zmiana
przepisów
prawa
regulujących
zasady
i
przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa
organizatora i uczestników Promocji;
2.
zmiana sposobu przeprowadzania
technicznymi lub technologicznymi.

i

organizację
obowiązki

Promocji spowodowana względami

19.
W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni
tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie pod adresem:
www.boconceptgdynia.pl.
20.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji
przed dokonaniem zmiany.

