Regulamin
„AGD do zabudowy Amica taniej z rabatem – 10.01-11.02.2018 r.”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „AGD do zabudowy Amica taniej z rabatem – 10.01-11.02.2018 r”
(Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP:
5270005984, REGON: 010137837, GIOŚ: E0003818WBW, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł
(Organizator).
2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają
znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (Regulamin Serwisu).
3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.euro.com.pl (Sklep Internetowy)
oraz wszystkich Sklepach fizycznych pod marką RTV EURO AGD (Sklepy fizyczne).
4. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od 10.01.2018 r. od godz. 08:00 do 11.02.2018
r. do godz. 23:45, a w Sklepach fizycznych od 10.01.2018 r. do 11.02.2018 r. w godzinach ich
funkcjonowania.
5. Produktami promocyjnymi są wszystkie sprzęty marki Amica z kategorii AGD do
zabudowy, dostępne w ofercie organizatora (Produkt Promocyjny). Za zakup zestawu
składającego się z minimum dwóch różnych Produktów Promocyjnych, Klientowi
przysługuje rabat:
a) 200 zł za zakup zestawu o łącznej wartości min. 2000 zł
b) 350 zł za zakup zestawu o łącznej wartości min. 3000 zł
c) 450 zł za zakup zestawu o łącznej wartości min. 4000 zł
d) 650 zł za zakup zestawu o łącznej wartości min. 5000 zł
II. Promocja w Sklepie Internetowym
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania
Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie lub dokona Rezerwacji na
Produkty Promocyjne o minimalnej, łącznej wartości 2000 zł, a następnie zapłaci ich cenę
oraz nie skorzysta z przysługującego mu na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia
od umowy zawartej na odległość.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji ma możliwości skorzystania w Sklepie
Internetowym z udostępnianego przez Usługodawcę kodu RAB650AMICA2018, przy
pomocy którego Klient może obniżyć cenę (Rabat) Produktu Promocyjnego o odpowiednią
wartość, wskazaną w punkcie I.5.
3. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania Promocji w Sklepie Internetowym.
4. Regulamin dostępny jest na stronie: www.euro.com.pl/cms/az-amica-agd-nawet-650taniej.bhtml
III. Promocja w Sklepie fizycznym
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania
Promocji kupi Produkt Promocyjny i zapłaci jego cenę.

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, w trakcie dokonywania zakupu Produktu
Promocyjnego uzyskuje u Doradcy Klienta w Sklepie fizycznym obniżkę ceny (Rabat)
Produktu Promocyjnego o wartość, wskazaną w punkcie I.5.
3. Rabat w Sklepie fizycznym może być udzielony tylko w momencie wystawiania dokumentu
sprzedaży.
4. Kwota Rabatu nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem
przypadków opisanych w Regulaminie.
5. Regulamin dostępny jest w Sklepach fizycznych u Pracowników Organizatora.
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Promocje w Sklepie fizycznym i Sklepie Internetowym nie łączy się ze sobą oraz z innymi
promocjami Organizatora, w tym dotyczącymi produktów finansowych w Sklepie
Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym i w
Sklepach fizycznych.
Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym,
w ramach innych promocji.
Jeden Klient może kupić tylko jedną sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego zwracana należność za Produkt Promocyjny
uwzględniać będzie zapłaconą przez Klienta cenę z wykorzystaniem Rabatu.
Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.
Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie
pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na
adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „AGD do
zabudowy Amica taniej z rabatem – 10.01-11.02.2018 r.”.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: www.euro.com.pl/cms/az-amica-agd-nawet-650taniej.bhtml oraz u pracowników Organizatora w Sklepach fizycznych.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
Regulamin wchodzi w życie z dn. 10.01.2018 r. od godz. 8:00.

