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Regulamin promocji
Otrzymaj 30% rabatu na drugi produkt
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Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Otrzymaj 30%
rabatu na drugi produkt z kolekcji dziecięcej” (zwana dalej "Promocją”)".
Organizatorem Promocji jest KRM (Polska) sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie ul. Bokserska 66A,
02-690 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Handlowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000405905, NIP 7010324245, REGON 145890754, (zwana dalej "my", nas" lub "nasze").
Promocja dotyczy butów i toreb (plecaków) z kolekcji dziecięcej ze sklepu internetowego pl.ecco.com
(zwanego dalej „Stroną internetową”) w regularnych cenach detalicznych brutto oraz butów i toreb
(plecaków) z kolekcji dziecięcej w salonach ECCO, z wyjątkiem Outletów (zwanych dalej "Salonami
ECCO") w regularnych cenach detalicznych regularnej. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i
promocjami i nie dotyczy produktów do pielęgnacji, akcesoriów oraz innych wybranych produktów.
System automatycznie wybierze najkorzystniejszą cenowo opcję dla klienta.
Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu
kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem strony
internetowej lub w Salonie ECCO transakcji w postaci jednorazowego zakupu, stwierdzonego jednym
paragonem, co najmniej dwóch produktów objętych Promocją, w szczególności dwóch par butów,
dwóch toreb lub jednej pary butów i torby z kolekcji dziecięcej, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
Dodatkowym warunkiem udziału w Promocji w przypadku strony internetowej jest zaakceptowanie
niniejszego regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole podczas składania zamówienia.
Dodatkowym warunkiem udziału w Promocji jest złożenie w Salonie ECCO prośby o zastosowanie
Promocji podczas dokonywania zakupu i akceptacja niniejszego regulaminu.
W trakcie zakupu Rabat w wysokości 30% zostanie naliczony automatycznie na jeden tańszy produkt
spośród dwóch produktów objętych promocją („Zestaw promocyjny”) zgodnie z warunkami promocji.
Zestaw promocyjny obejmuje zawsze dwa produkty, a każdy produkt może wchodzić w skład tylko
jednego Zestawu promocyjnego.
Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4-5 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu
Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a. W przypadku transakcji zawierającej dwa lub trzy produkty objęte promocją, Klient nabywa
jeden Zestaw promocyjny składający się z produktu najdroższego i najtańszego w ramach danej
transakcji, co oznacza, że Klient będzie uprawniony do zakupu tańszego produktu z danego
Zestawu promocyjnego z rabatem wysokości 30% jego ceny brutto.
b. W przypadku transakcji zawierającej cztery produkty objęte promocją lub więcej, Klient
nabywa dwa lub więcej Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji składających się z
produktów najkorzystniejszych cenowo dla klienta tj. system automatycznie dobierze w parę
dwa najdroższe produkty w ramach danej transakcji, co oznacza, że Klient będzie uprawniony
do zakupu najkorzystniejszych cenowo produktów z jednej transakcji w liczbie równej
Zestawom promocyjnym (tj. każdy kolejny Zestaw promocyjny składa się z produktów w cenach
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najdroższych z zestawu tak, aby naliczyć rabat najkorzystniejszy cenowo dla klienta w ramach
danej transakcji i, np. w przypadku zakupu pięciu produktów, zawsze najdroższe produkty
zostaną dobrane w pary tak, aby naliczyć rabat najkorzystniejszy cenowo dla klienta, a
pozostały jeden towar nie będzie częścią żadnego Zestawu promocyjnego), każdorazowo z
rabatem wysokości 30% ich ceny brutto.
Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie, jednak produkty
zakupione w ramach oddzielnych transakcji nie łączą się w Zestawy promocyjne.
Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku braku zgody na
którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu, prosimy nie korzystać z Promocji.
Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Polityką zwrotów dostępną pod linkiem
https://pl.ecco.com/pl-PL/CustomerCare/Return-policy lub Regulaminem dostępnym pod linkiem
https://pl.ecco.com/pl-PL/CustomerCare/Terms-and-conditions, od umowy sprzedaży
wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od
umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych
produktów z różnych Zestawów promocyjnych, tzn. odstępując od sprzedaży produktu wchodzącego w
skład Zestawu promocyjnego Klient odstępuje również od umowy sprzedaży drugiego produktu
wchodzącego w skład danego Zestawu promocyjnego i jest zobowiązany zwrócić nam oba produkty.
Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania – patrz polityka zwrotów. Odstąpienie od umowy
sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie wiąże się automatycznie z odstąpieniem od umowy
sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące akty prawne.
Promocja obowiązuje od dnia 19.08.2019 r. do 01.09.2019 lub do wcześniejszego odwołania Promocji.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie pl.ecco.com oraz w Salonach ECCO.

Warszawa, 16.08.2019 r.

