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Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Szaleństwo zakupów”.
Organizatorem Akcji Promocyjnej „Szaleństwo zakupów” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Burda
Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
Organizator jest wydawcą miesięczników „ELLE”, „ELLE MAN” oraz „GLAMOUR”.
KRM (Poland) 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") jest partnerem Akcji promocyjnej i udziela 20% rabatu czytelnikom magazynu „ELLE”,
„ELLE MAN” i „GLAMOUR” w terminie 4-5 października 2019 r. na podstawie kuponów rabatowych zamieszczonych
przez nas w tych magazynach dla marki ECCO na zakupy wybranych produktów w sieci swoich salonów stacjonarnych
oraz sklepie internetowym ECCO (nie dotyczy sklepów typu Outlet poza Outlet Janki) – lista sklepów biorących udział
w Akcji promocyjnej znajduje się w załaczniku do regulaminu, a w przypadku sklepu internetowego na podstawie
kodu promocyjnego określonego na kuponie rabatowym ECCO.
Promocja „Szaleństwo zakupów” dotyczy wybranych produktów: obuwia, toreb, w pełnych cenach detalicznych z
kolekcji jesień-zima 2019 z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym pl.ecco.com (zwanego dalej "Stroną
internetową") oraz w naszych salonach ECCO (zwanych dalej "Salonami ECCO"), z wyjątkiem sklepów typu Outlet
poza Oulet Janki. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest okazanie personelowi salonu ECCO kuponu rabatowego
ECCO z rabatem 20%, dostępnego w październikowym (10/2019) wydaniu magazynu „ELLE”, w wydaniu specjalnym
Jesień 2019 ELLE MAN (nr 3 (11)/2019) oraz w październikowym wydaniu „Glamour” (nr 10 (195)) lub w przypadku
zakupów w sklepie internetowym wpisanie kodu promocyjnego wskazanego na kuponach rabatowych ECCO w
powyższych magazynach, w koszyku w pozycji „użyj kodu promocyjnego” przed przejściem do płatności.
Szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym ECCO.
Promocja nie łączy się z innymi ofertami i promocjami i nie dotyczy produktów do pielęgnacji, akcesoriów oraz innych
wybranych produktów. W trakcie jednej transakcji można skorzystać wyłącznie z jednego kuponu rabatowego lub
jednego kodu promocyjnego w przypadku zakupów online.
Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu kodeksu
cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają za pośrednictwem Strony internetowej lub
w Salonie ECCO transakcji w postaci jednorazowego zakupu na jeden kod promocyjny lub jeden kupon rabatowy
przy jednej transakcji, stwierdzonego jednym paragonem, produktów objętych Promocją, o których mowa w punkcie
4 i 5 powyżej.
Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
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 odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na
odległość, 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. Odstąpienie od umowy sprzedaży jednego produktu promocyjnego nie wiąże się
automatycznie z odstąpieniem od umowy sprzedaży pozostałych produktów promocyjnych zakupionych w ramach
jednej transakcji.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące akty
prawne.
11. Promocja obowiązuje od dnia 04.10.2019 r. do 05.10.2019 w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym lub
do wcześniejszego odwołania.
12. Regulamin promocji dostępny jest na stronie pl.ecco.com oraz w Salonach ECCO. Regulamin organizatora promocji
„Szaleństwo zakupów” znajduje się na stronie
http://www.szalenstwozakupow.pl/client/uploads/Regulamin_wiosna_2019.pdf
Warszawa, dnia 03.10.2019 r.

