REGULAMIN PROMOCJI "WALENTYNKI - DLA ZAKOCHANYCH RABAT -10%"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna "Walentynki dla zakochanych rabat -10%"
2. Organizatorem Promocji jest My Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka
17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000522820, REGON 243705198, NIP 6312654973.
3. Promocja rozpoczyna się 5.02.2018 i trwa do 14.02.2018 włącznie.
4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub
całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego; osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do
czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej przy współudziale swojego
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) i która zapoznała się z treścią niniejszego
regulaminu oraz zaakceptowała jego postanowienia.
5. Regulamin akcji promocyjnej będzie dostępny na stronie http://mycenter.pl/lp,newsletter,
w dniach, w których obowiązuje promocja.
6. Zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
7. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Promocji.
II. ZASADY PROMOCJI
1.

Promocja polega na otrzymaniu kodu rabatowego umożliwiającego otrzymanie jednorazowego
rabatu 10% oraz comiesięcznego jednorazowego rabatu 5% [dalej zwanych Korzyścią] w zamian
za zapis do bazy subskrybentów newslettera sklepu internetowego mycenter.pl.

2. Korzyść zostaje przyznana poprzez wykonanie następujących kroków:
2.1. zapisanie do dostępnego na stronie www.mycenter.pl pola formularza swojego adresu email, a następnie naciśnięcie przycisku "Odbierz rabat 10% >>" lub "Wyślij" (treść przycisku
zależna jest od miejsca, w którym użytkownik zapisuje się do bazy subskrybentów).

2.2. Zapis do bazy subskrybentów mycenter.pl zostaje zaakceptowany poprzez kliknięcie w link
aktywacyjny, który zostaje wysłany na adres e-mail uprzednio wysłany przez formularz.
2.3. Po zaakceptowaniu zapisu do newslettera, użytkownik otrzyma kod rabatowy w nowej
wiadomości e-mail.
3. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku.
4. Kod rabatowy można wykorzystać poprzez wpisanie go do pola "Kod promocyjny" w Kroku 1
koszyka zakupowego.
5. Maksymalna wartość zamówienia przy wykorzystaniu kodu rabatowego wynosi 15 000 zł.
6. Promocja "Zyskaj do 1500 zł" dotyczy wyłącznie dokonanej za pośrednictwem strony
www.mycenter.pl

sprzedaży

wysyłkowej

zamówień

detalicznych

zakupionych

przez

konsumentów.
7. Zamówienia z wykorzystanym kodem rabatowym złożone na firmy/instytucje zostaną anulowane
z uprzednim zapytaniem o realizację w cenie standardowej.
8. Wszelkie zamówienia noszące znamiona zamówień hurtowych (tj. zamówienia pow. 3 sztuk
jednego przedmiotu, wliczając w to warianty kolorystyczne) będą przekazywane do Działu Hurtu
wraz z uprzednią anulacją zamówienia detalicznego składanego za pośrednictwem sklepu
internetowego.
9. Rabat obejmuje wszystkie produkty dostępne na stronie www.mycenter.pl z wyjątkiem:

8.



produktów z gazetki;



produktów objętych inną akcją promocyjną.



usług

Wypisanie się i ponowy zapis do newslettera w przeciągu pół roku od pierwszego zapisu
uniemożliwia otrzymanie nowego kodu rabatowego.

9.

Kod rabatowy traci ważność z dniem 31.12.2018

10.

Wszelkie reklamacje dot. promocji należy zgłaszać na adres mailowy sklep@mycenter.pl.

