Regulamin promocji
„Poniedziałkowy zawrót głowy"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Poniedziałkowy zawrót głowy"
2. Organizatorem Promocji jest „Antoni Jan Gawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE "JAWOR"  ANTONI JAN GAWIŃSKI NIP: 8771164376, adres: ul.
Grunwaldzka nr 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem
Sklepów Stacjonarnych prowadzonych przez Organizatora (oznaczonych jako „Studio Jawor Parkiet”)
lub jego franczyzobiorców (oznaczonych jako „Salon Jawor-Parkiet”), których lista dostępna jest pod
adresem url: https://jawor-parkiet.pl/salony-sprzedazy-jawor-parkiet/
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 9:00 i trwa do odwołania lub wyczerpania
produktów będących objętych promocją.
4. Klienci, którzy spełnią warunki Promocji mają możliwość zakupu danego produktu z rabatem
każdorazowo wyznaczonym przez organizatora (nie większym niż 35% upustu od końcowej ceny
detalicznej netto).Stosowna stawka Vat 8% lub 23 % będzie aplikowana w zależności od wyboru zakupu
podłogi z montażem lub bez montażu.
5. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie w całości lub części zamówienia
zawierającego w sobie produkt z oferty katalogowej Jawor-Parkiet z kategorii „Podłogi”, objęty
promocją w danym okresie, bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.
6. Promocja obejmuje wyłącznie zamówienia dokonane w okresie od poniedziałku w danym tygodniu
kalendarzowym (od godziny 9:00) do soboty w danym tygodniu kalendarzowym (do godziny 22:00),
poczynając od dnia 05.09.2022 r., godz. 9:00, do dnia 10.09.2022 r., godz. 22:00 i następnie w sposób
analogiczny w każdym następnym tygodniu kalendarzowym. Tym samym, zamówienie złożone w
okresie od soboty po godzinie 22:00 do najbliższego poniedziałku do godziny 9:00 nie kwalifikuje się
do wzięcia udziału w promocji.
7. Organizator, w każdy kalendarzowy poniedziałek o godzinie 9:00 w czasie obowiązywania promocji
będzie ogłaszał produkt objęty promocją w danym okresie (od poniedziałku, godz. 9:00 do najbliższej
soboty, godz. 22:00) oraz przysługujący na dany produkt rabat. Po upływie okresu, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, promocja na dany produkt wygasa.
8. Promocja dotyczy wyłącznie wybranego produktu, ogłoszonego przez Organizatora na dany okres
(od poniedziałku godz. 9:00, do soboty godz. 22:00). Aktualny produkt będący przedmiotem promocji
w danym okresie widoczny będzie pod adresem https://jawor-parkiet.pl/promocje/poniedzialkowyzawrot-glowy
9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje
zamówienie, udzielając na dany produkt rabatu w ogłoszonej wysokości.
10. Organizator przewiduje ograniczoną pulę produktów objętych Promocją w danym okresie, po
przekroczeniu której Promocja w danym okresie wygasa.
10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
11. 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.
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12. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na
adres e-mail dzial.handlu@jawor-parkiet.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o
podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21
dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez
organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na
mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia
ważnej przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca
na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub
technologicznymi.
15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu
poprzez jego publikację na https://jawor-parkiet.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia
złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym momencie.
17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://jawor-parkiet.pl/ oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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