
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „-17% na wszystkie modele 
obrączek z konfiguratora „ (dalej jako „REGULAMIN”) 

 
 
 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji w 
Akcji Promocyjnej „-17% na wszystkie modele obrączek z konfiguratora „ 
(„ 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 23 sierpnia –31 grudnia 
2021 roku z możliwością jej skrócenia lub przedłużenia. 
 
3. 
Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Polski w Salonach 
Jubilerskich W. Śliwiński. oraz w sklepie internetowym działającym pod 
adresem www.wsliwinski.pl. Adresy salonów dostępne są na stronie : 
https://wsliwinski.pl/pl_PL/i/Nasze-salony/18 
 
4. 
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: 
"Uczestnik"). 
 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
• Akcja Promocyjna polega na tym, że w okresie trwania promocji Uczestnik, 
który skorzysta z konfiguratora obrączek znajdującego się na stronie 
sklepu internetowego: https://wsliwinski.pl/obraczki-slubne-konfigurator, 
wygeneruje unikatowy, 7-cyfrowy kod kreskowy znajdujący się na 
potwierdzeniu zamówienia i zgłosi się z nim do jednego z salonów 
stacjonarnych W. Śliwiński - otrzymuje rabat 17% od ceny detalicznej / 
katalogowej na zakup zamówionych obrączek.* 
 
*Istnieje możliwość zmiany wybranych parametrów i wzorów obrączek 
wybranych w konfiguratorze w dowolnym momencie, jednak nie później niż do 
chwili otrzymania końcowego potwierdzenia zamówienia w salonie. Rabat 
zostanie naliczony do transakcji w momencie zakupu obrączek. 
 

http://www.wsliwinski.pl/
https://wsliwinski.pl/obraczki-slubne-konfigurator


Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej 
obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków 
określonych powyżej.  
 

 Akcja Promocyjna „-17% na wszystkie modele obrączek z konfiguratora” 
nie łączy się z innymi promocjami oraz Kartami Stałego Klienta W. Śliwiński. 
 

 
 

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
6. 
Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
7. 
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: 
www.wsliwinski.pl oraz w Salonach W.Śliwiński 
 

8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
9. 
Firma W. Śliwiński Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści 
niniejszego regulaminu. 
 
 

http://www.wsliwinski.pl/

