REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM
„CYBER MONDAY”

§1
Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady korzystania przez
Uczestnika Promocji z usługi cięcia laserowego, w formie 15% upustu na wszystkie tego typu usługi
będące przedmiotem stałej oferty firmy JANMET. Akcja ma miejsce w każdy następujący po sobie
poniedziałek w okresie trwania Promocji. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Firma JANMET
Krzysztof Potomski z siedzibą w Dębnie, kod pocztowy: 74-400, ul. Gorzowska 8 (dalej „Organizator”).
Promocja trwać będzie w okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem §7.
Miejscem Promocji jest wyłącznie siedziba firmy JANMET znajdująca się w Kostrzynie nad Odrą, 66-470
Kostrzyn nad Odrą, ul. Rzemieślnicza 8.

§2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów firmy JANMET, na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem
„BLACK FRIDAY”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

Usługa cięcia laserowego – wszystkie usługi cięcia metalu laserem CO2, znajdującego się na
wyposażeniu sprzętowym firmy JANMET, które nie są objęte inną Akcją Promocyjną.

Siedziba Firmy JANMET - miejsca sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod
adresem: Kostrzyn nad Odrą, 66-470, ul. Rzemieślnicza 8.

Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście)
legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących
przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3
Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie drogą sprzedaży bezpośredniej za
pośrednictwem jednego z przedstawicieli firmy urzędującego w siedzibie firmy w Kostrzynie nad Odrą.

§4
Promocja opiera się o następujące zasady:

Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest skorzystanie z usługi
cięcia laserowego wchodzącej w skład oferty usługowej Firmy JANMET objętej promocją.
Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji korzystając z usługi cięcia laserowego wchodzącej w
skład oferty usługowej firmy JANMET obowiązany jest do zapłaty ceny detalicznej za każdą tego typu
usługę pomniejszonej w dalszej kolejności o 15% rabat. Brak zgody na warunki Promocji i brak
akceptacji regulaminu oznaczają, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku
do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do
skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów
określonych umową kupna-sprzedaży.

§5
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

§6
Informacja o Promocji zawarta na materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia
publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.

§7
Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn,
poprzez umieszczenie pisemnej informacji w swoich siedzibach lub na swoich stronach internetowych.

§8
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji
Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktów lub usiłowania ich nabycia,
skierować na piśmie do Firmy JANMET Krzysztof Potomski z siedzibą w Dębnie, kod pocztowy: 74-400,
ul. Gorzowska 8 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§9
Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,
w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Uczestników Promocji objętych

niniejszą Akcją Promocyjną. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej,
pisemnej informacji w siedzibach lub w Internecie na polskich stronach www zarządzanych przez
Organizatora.

§ 10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących
po stronie osób trzecich.
Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronach internetowych
www.janmet-panele.pl , www.janmet-automatyka.pl , www.janmet-zaeune.de , www.janmetstabmatten.de .
Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy
dla miejsca siedziby Organizatora.

