Strona 1

Regulamin promocji „Ekskluzywna kawa L’OR w prezencie do Twoich
zakupów”.
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Ekskluzywna kawa L’OR
w prezencie do Twoich zakupów”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. Z o.o. ul. Gwiaździsta 69F, 01-651
Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 04.07.2018 r. i trwa do wyczerpania puli produktów, która wynosi 1 500 (słownie:
tysiąc pięćset) sztuk. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli produktów promocyjnych na stronie
internetowej promocji, tj. https://www.bdsklep.pl/kawa-lor-w-prezencie.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli zamówienie o wartości minimum 200 zł
(słownie: dwieście złotych), w którym znajduje się minimum 1 produkt pokazany na stronie
https://www.bdsklep.pl/kawa-lor-w-prezencie z kategorii „Kawa ziarnista”.
5. Do otrzymania produktu nie jest wymagany kod rabatowy.
6. Klient może skorzystać z Promocji tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
7. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o dodaniu do koszyka produktu
L'OR 500g Crema Absolu Profond Kawa ziarnista w cenie 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
9. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie. Oznacza to w szczególności, że osoba, która dokonała zakupu przed
opublikowaniem Promocji, nie może ubiegać się o przyznanie Korzyści.
10. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje
ponowne skorzystanie z Promocji.
11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin
13. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@bdsklep.pl z
dopiskiem „Ekskluzywna kawa L’OR w prezencie do Twoich zakupów”.
14. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja
powołana przez Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w
formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.)

