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Regulamin promocji
„Wyprzedaż – Rabat do 50%”
1.

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wyprzedaż – rabat do
50%” (zwana dalej "Promocją”)".
2. 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").
3. Promocja „Wyprzedaż – rabat do 50%” dotyczy wybranych produktów: obuwia, toreb, pasków i portfeli z naszego
sklepu internetowego pl.ecco.com (zwanego dalej "Stroną internetową") w cenach obniżonych o rabat 20%, 30%,
40%, 50% oznaczonych czerwonym symbolem w kształcie koła w kolorze czerwonym, zawierającym poziom rabatu
określony w % oraz wybranych produktów w naszych salonach ECCO (zwanych dalej "Salonami ECCO"), z wyjątkiem
Outletów, w cenach obniżonych o rabat 20%, 30%, 40%, 50% i oznaczonych odpowiednią naklejką bądź zawieszką
w kolorze czerwonym, zawierającą poziom rabatu określony w %. Na produkty objęte promocją i oznaczone jak
opisano powyżej obowiązuje cena promocyjna widniejąca na metce w przypadku Salonów ECCO oraz
nieprzekreślona cena przy produkcie w przypadku Strony internetowej. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i
promocjami i nie dotyczy produktów do pielęgnacji, akcesoriów oraz innych wybranych produktów.
4. 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, produktów objętych
Promocją, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku braku zgody na którekolwiek
postanowienie niniejszego regulaminu, prosimy nie korzystać z Promocji.
7. 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.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące akty
prawne.
9. Promocja obowiązuje od dnia 07.01.2020 r. do 12.02.2020 lub do wcześniejszego odwołania Promocji.
10. Regulamin promocji dostępny jest na stronie pl.ecco.com oraz w Salonach ECCO.
Warszawa, dnia 03.01.2020 r.

