REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży obuwia marki adidas YEEZY BOOST 350 V2 „Butter”
w ramach akcji promocyjnej w salonie Sizeer zlokalizowanym w Galerii Złote Tarasy przy ul. Złotej
59
w Warszawie.
2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
a) Organizator - Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu
303 Paw. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym
w
wysokości
3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, adres
korespondencyjny: ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków;
b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolnośd prawną, biorąca udział w niniejszej akcji
promocyjnej;
c) Obuwie – obuwie marki ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 „BUTTER”;
d) Regulamin – niniejszy dokument.
§2
Warunki sprzedaży
1. Akcja promocyjna odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 w Salonie Sizeer w Galerii
Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
2. W ramach akcji promocyjnej Organizator umożliwi pierwszym Klientom, którzy wyrażą chęd wzięcia
udziału w akcji, dokonanie zakupu Obuwia w cenie 899,00 zł (słownie: osiemset dziewięddziesiąt
dziewięd złotych, 00/100). Zakup Obuwia w ramach akcji promocyjnej będzie możliwy do
wyczerpania zapasów.
3. Jeden klient jest uprawniony do zakupu tylko jednej pary Obuwia. Przed dokonaniem zakupu klient
na żądanie przedstawiciela Organizatora jest obowiązany do okazania sprzedawcy dokumentu ze
zdjęciem.
4. Obuwie zakupione w ramach niniejszej akcji promocyjnej nie podlega wymianie ani zwrotowi, za
wyjątkiem uprawnieo przysługujących Klientom w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora ani ze zniżkami przysługującymi
na podstawie kuponów rabatowych. Płatnośd za Obuwie nie może zostad uiszczona bonem
płatniczym.
6. Organizator nie gwarantuje dostępności Obuwia w rozmiarze wskazanym przez Klienta.
7. W akcji promocyjnej nie mogą wziąd udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stałym
stosunku zlecenia z Organizatorem lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy
o zleceniu.
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§3
Zasady reklamacji
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej akcji promocyjnej powinny byd zgłaszane w
ciągu
14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakooczenia akcji na adres korespondencyjny Organizatora lub
na adres poczty elektronicznej sklep@sizeer.com z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 (słownie: czternastu)
dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator. Dane identyfikacyjne Klientów, to
jest imię i nazwisko, będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej na
warunkach określonych niniejszym Regulaminem, wyłącznie w celu jej wykonania (tj. zapobieżenia
naruszeniom postanowienia § 2 ust. 3 zdanie pierwsze Regulaminu). Podanie danych osobowych
przez Klientów jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy – zaakceptowanego regulaminu
akcji promocyjnej, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Dane osobowe
Klientów
będą
przetwarzane
w ww. celu przez okres trwania akcji promocyjnej i zostaną usunięte po jej zakooczeniu. Dane
Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez
Administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom,
których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
§5
Postanowienia koocowe
1. Treśd niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w salonie Sizeer w Galerii Złote Tarasy
w Warszawie oraz w siedzibie Organizatora.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej akcji promocyjnej bez uszczuplenia
praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy
o prawach konsumenta.
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