REGULAMIN PROMOCJI „KUPON DORMEO 100 ZŁ” - maj 2017
1. Postanowienia ogólne
1.1. Promocja pod nazwą „KUPON DORMEO 100 ZŁ” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, NIP: 782-22-83-192, Kapitał zakładowy: 3
208 000,00 zł, wpisana do KRS pod numerem 000018102 przy Sądzie Rejonowym w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (zwaną dalej
„Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „KUPON DORMEO 100 ZŁ”, określa
prawa i obowiązki jego Uczestników.
1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
1.4. W Promocji można wziąć wielokrotnie udział w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując
zakupów według zasad określonych w pkt.3.
1.5. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www pod adresem:

http://www.dormeo.pl/regulamin_akcji_15_lat
2. Przetwarzanie danych osobowych
2.1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym wydania Kuponów i rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
2.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe
(imię, nazwisko, numer telefonu) będą przetwarzane w celach związanych z Promocją, tj. w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocją, w tym wydania Kuponów,
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Kuponów, oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2.4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do
ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Usunięcie lub
żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Promocji oznacza wyłączenie
Uczestnika z udziału w niej.
2.5. Administratorem danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
3. Miejsce przeprowadzania Promocji
3.1. Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Promocja przeprowadzana jest w: sklepach internetowych www.dormeo.pl,
www.topshop.pl, www.delimano.pl drogą SMS i DRTV (telezakupy) uprawniającą do
zamówienia produktów na infolinii Organizatora oraz zakupu produktów w sklepach
stacjonarnych Top Shop.
4. Czas trwania Promocji
4.1. Promocja trwa od 15.05.2017 do 30.10.2017 r.
4.1.1.Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wydania Kuponów Dormeo 100 zł
uprawniających do wzięcia udziału w Promocji, rozpocznie się w dniu 15.05.2017 r. o
godz. 07:00, a zakończy w dniu 31.07.2017 r. o godz. 21:00. W przypadku zamówień
online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu znajdującego się
na: www.dormeo.pl .
4.1.2.Kupon Dormeo 100 zł ważny jest od 15.05.2017 do 30.10.2017 r.
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4.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z
powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach
informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dormeo.pl,
www.delimano.pl, www.topshop.pl .
5. Zasady Promocji
5.1. Dokonując zakupu dowolnego produktu marki Dormeo w okresie trwania promocji
określonym w pkt 3, Uczestnik otrzyma kupon o wartości 100 zł brutto. Zwany dalej
„Kuponem”.
5.2. Kupon może zostać zrealizowany na kolejne zakupy, dokonane po cenach regularnych lub
dla posiadaczy karty Klub 5* po cenach klubowych, o łącznej minimalnej wartości 499 zł
brutto, z pominięciem kosztów przesyłki i zakupu karty Klub 5*, na zakup dowolnych
produktów marek należących do Organizatora, to jest: Dormeo, Delimano, Rovus,
Walkmaxx, Wellneo, LiveActive, Top Shop.
5.3. Kupon o wartości 100 zł będzie odliczany od najdroższego produktu. Jeżeli wartość
najdroższego produktu będzie niższa lub równa 100 zł to kupon odlicza się w połowie od
najdroższego produktu, a w połowie od kolejnego najdroższego produktu. Jeżeli wartość
drugiego najdroższego produktu będzie niższa lub równa 50 zł to kupon odlicza się w
połowie od kolejnego trzeciego najdroższego produktu, a w połowie od kolejnego czwartego
najdroższego produktu.
5.4. Klient jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową (wedle swojego
wyboru).
5.5. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę.
5.6. Kuponu nie można przekazać osobie trzeciej.
5.7. Kupon można wykorzystać tylko raz.
5.8. W celu skorzystania z Kuponu należy:
5.8.1.Okazać Kupon sprzedawcy w sklepie Top Shop, lub wpisać kod podany na Kuponie na
stronie koszyka w sklepie online w polu „kupon rabatowy” lub powołać się na
posiadanie kuponu w rozmowie z konsultantem infolinii.
5.8.2.Przynajmniej jeden produkt w koszyku zakupowym Klienta musi mieć wartość minimum
100 zł brutto lub przy zakupie większej liczby sztuk tego samego produktu, jego iloczyn
musi dawać kwotę wyższą lub równą 100 zł brutto (np. produkt A kosztujący 40 zł
brutto, kupiony w liczbie 3 szt., co w jednej linii na paragonie da 120 zł).
5.9. Kupon nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, rabatami, kuponami oraz Kuponami
Dormeo 100 zł w ramach jednej transakcji zakupowej.
5.10.
Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez
Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online
zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

6. Zasady zwrotów produktów zakupionych z wykorzystaniem Kuponu
6.1. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionych Produktów w trakcie Promocji w
wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży”
dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
6.2. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są
możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop.
6.3. Zwrot towaru objętego Promocją, przy zakupie którego zrealizowano Kupon powoduje, że
wartość zwracanego towaru zostanie pomniejszona o wartość rabatu uzyskanego w ramach
realizacji kuponu tj. 100 zł brutto.
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6.4. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o
odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię
dowodu zakupu produktu.
6.5. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego
Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu oraz zwrotu kwoty brutto
wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
7. Warunki uczestnictwa w Promocji
7.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące
warunki:
7.1.1.Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
7.1.2.Ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.1.3.W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako
przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
7.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
7.2.1.Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
7.2.2.Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z
Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest
dostawa produktów objętych Promocją.
8. Reklamacje
8.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z
dopiskiem „KUPON DORMEO 100 ZŁ” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej
zakończeniu.
8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres,
numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca, w którym zakupił on produkt
objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
8.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od
dnia otrzymania reklamacji.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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