Regulamin promocji ‘’Znajdź pisanki - odbierz rabat’’ EBLIS B&L
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Eblis B&L Edyta Lisowska, ul. Wolności 4,
Chorzów 41-500, NIP: 6272239830.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora: https://eblis.pl/
(zwanej dalej “Stroną internetową Organizatora”).
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w
szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze
zm.).
Warunki uczestnictwa
4. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
5. Warunkiem udziału w promocji jest posiadanie numeru identyfikacji NIP.
6. Promocja trwa od 11.04.2021 r. do 15.04.2021 r. do godziny: 23:59.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony..
8. Każdy z uczestników może wziąć udział w promocji tylko raz.
Promocja
9. Promocja polega na znalezieniu wszystkich pisanek ukrytych na stronie internetowej
Organizatora, a następnie w celu uzyskania rabatu przesłania ich unikalnych kodów,
które widoczne są po najechaniu na pisankę kursorem lub w przypadku urządzeń
mobilnych po kliknięciu w pisankę.
10. Kody należy przesłać do dnia 15.04.2022 r. na adres mailowy Organizatora:
biuro@eblis.pl
11. Uczestnicy promocji w wiadomości zwrotnej dostaną informację o poprawności
lub niepoprawności kodów i sumie przyznanego rabatu.
12. Nie ma limitu Uczestników promocji.
13. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
Nagroda
14. Uczestnik w zamian za znalezienie pisanki otrzymuje następujące nagrody:
1 pisanka - 1% rabatu
2 pisanki - 2% rabatu
3 pisanki - 3% rabatu
4 pisanki - 4% rabatu
5 pisanek - 5% rabatu
15. Rabat obowiązuje na zamówienia powyżej 1 000 zł netto.
16. Nagrodę należy wykorzystać nie później niż do dnia 31.05.2022 r. - po upływie tego
terminu nagroda traci ważność.
17. Uczestnik nie może wymienić nagrody na inną korzyść materialną lub finansową.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane zwycięzców,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik może
zostać wykluczony z Promocji.
Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie
14 (czternastu) dni od zakończenia promocji.
22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Promocja Wielkanocna: znajdź pisanki odbierz rabat’’.
24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
26. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

