REGULAMIN Akcji PROMOCJA na Dzień Matki -20% NA BIŻUTERIĘ
* - przy zakupie min. 2 produktów
(dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji w Akcji
Promocyjnej PROMOCJA na Dzień Matki -20% NA BIŻUTERIĘ * - przy
zakupie min. 2 produktów "
" („Akcja Promocyjna”).
1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma W. Śliwiński Sp. z o.o., ul. Złota
59, 00-120 Warszawa (dalej jako: „Organizator”).
2.
Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach 22.05.2021 - 29.05.2021
roku, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub
skrócenia czasu trwania Promocji.
Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na
stronie www.wsliwinski.pl.
3.
Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Polski w Salonach Jubilerskich
W. Śliwiński oraz w sklepie internetowym www.wsliwinski.pl.
Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.wsliwinski.pl,
w Salonach Jubilerskich W. Śliwiński oraz w siedzibie Organizatora.
4.
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej:
"Uczestnik").

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Akcja Promocyjna polega na tym, że :
Przy zakupie minimum dwóch sztuk biżuterii (nie dotyczy obrączek,
zegarków, wyrobów marki MONTBLANC, OMEGA, bonów podarunkowych,
towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, serii limitowanych,
towarów przecenionych) dokonanych w Salonie Jubilerskim W. Śliwiński lub
w sklepie internetowym W. Śliwiński, w okresie trwania promocji Uczestnik
otrzymuje rabat 20% od ceny detalicznej na zakupione produkty.
Dodatkowo, korzystając z w/w promocji w Salonie, uczestnik otrzymuje
Kartę Stałego Klienta uprawniającą do 11% rabatu na zakup biżuterii i
zegarków w salonach W. Śliwiński bez względu na wartość dokonanych
zakupów – warunkiem jest wypełnienie i podpisanie wniosku KSK. Rabat
będzie naliczany przy kolejnych zakupach, po aktywacji karty. (Szczegóły
programu lojalnościowego na www. wsliwinski.pl /regulaminy ).
• Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami i
rabatami, również rabatem wynikającym z posiadania Karty Stałego Klienta W.
Śliwiński.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.
Firma W. Śliwiński Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszego regulaminu.

