Regulamin Akcji Promocyjnej
„Październikowo”
zwanej dalej „Akcją promocyjną”

I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Akcji promocyjnej „Październikowo” jest Wydawnictwo Towarzystwa
Chrystusowego „Hlondianum” z siedzibą w Poznaniu, ul. Panny Marii 4, NIP: 782-0022-949, REGON 630529626-00020.

2.

Akcja promocyjna prowadzona jest przez Wydawnictwo na zasadach niniejszego
Regulaminu.

II. Uczestnicy akcji promocyjnej
1.

Adresatami Akcji promocyjnej są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i osoby prawne.

2.

Uczestnikami Akcji promocyjnej są Adresaci akcji promocyjnej, którzy spełnią
i zaakceptują warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3.

W "Akcji promocyjnej" nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków ich najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

III. Czas trwania promocji
1.

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 roku i trwać będzie do
31 października 2020 roku.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania
promocji, o czym klient zostanie poinformowany w regulaminie.

IV. Zasady realizacji promocji
1.

Przedmiotem Akcji promocyjnej jest udzielenie rabatu w postaci obniżonej ceny na
produkty: Potęga modlitwy różańcowej. Rozważania dla dorosłych i dzieci,
oznakowane w systemie sprzedawcy kodem 20/133 oraz Plakaty różańcowe,
oznakowane w systemie sprzedawcy kodami 17/230 i 17/188, przy zachowaniu
warunków promocji.

2.

Obniżona cena obowiązuje przy zakupie:

1. Tryptyk-wyklejanka (20/014) lub Różaniec-kontrolka (20/151) i wiekoformatowej
dekoracji różańcowej – Potęga modlitwy różańcowej. Rozważania dla
dorosłych i dzieci, (20/133) w cenie 5,00 zł/szt. lub
2. Tryptyk-wyklejanka (20/014) lub Różaniec-kontrolka (20/151) oraz rozważania
Potęga modlitwy różańcowej. Rozważania dla dorosłych i dzieci (20/133) – plakat
różańcowy (17/230 lub 17/188) w cenie 1,50 zł/szt.
3.

Akcja promocyjna "Październikowo" łączy się z pozostałymi promocjami oraz
rabatami obowiązującymi w tym czasie.

4.

W przypadku dokonania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego
www.hlondianum.pl rabat nalicza się automatycznie, jeżeli są spełnione wszystkie
warunki promocji.

5.

Kupujący może skorzystać z promocji wielokrotnie pod warunkiem złożenia
kolejnego zamówienia.

V. Postępowanie reklamacyjne
1.

Ewentualne reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie
na adres Wydawnictwa bądź drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty
otrzymania towaru. O zachowaniu terminu do składania pisemnej reklamacji
decyduje data jej nadania.

2.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.

3.

Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Wydawnictwo w terminie 14 dni od
dnia ich doręczenia.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Udział w Akcji promocyjnej „Październikowo” jest dobrowolny z wyłączeniem pkt. IV
ppkt. 4.

2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Towarzystwa
Chrystusowego „Hlondianum” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Panny Marii 4.

