REGULAMIN PROMOCJI "PREZENT NA ŚWIĘTA"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod
nazwą "PREZENT NA ŚWIĘTA" zwanego w dalszej części „Promocją” i dostępny jest na stronie
internetowej https://e-hunter.pl/public/assets/regulamin_Promocji_PREZENT_NA_SWIETA.pdf
2. Organizatorem Promocji jest firma Eco Life Group S.C. Magdalena Redkiewicz – Nastula Thomas
Nastula, ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452544374, info@ecolifegroup.pl, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem:
http://e-hunter.pl w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie.
4. Promocja jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa w
Promocji określone w §2 ust. 1 Regulaminu.
5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, rozpoczyna się 1.12.2018 r. o
godz. 0:00 i trwa do 23.12.2018 r. do 23:59 z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania puli
prezentów, o której mowa w § 2 ust. 5 przed 23.12.2018 r. Organizator jest uprawniony do
zakończenia Promocji odpowiednio wcześniej, o czym poinformuje na stronie Sklepu Internetowego.
Wówczas datą zakończenia Promocji jest data publikacji informacji o zakończeniu Promocji na stronie
Sklepu Internetowego.
6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią Promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Pula prezentów w ramach Promocji jest ograniczona. Do otrzymania nagród będą uprawnieni
Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji.
8. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Promocji. Organizator informuje, że udział uczestnika w Promocji, a zatem
również udostępnienie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. Uczestnik Promocji ma
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania prezentu
1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych oraz są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego i posiadają
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na
podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
3. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz nie jest wyłączona z udziału w
Promocji na podstawie ust. 2, a zdecydują się na udział w Promocji na zasadach określonych w
Regulaminie będzie zwana: „Uczestnikiem”.

4. Aby uzyskać prawo do prezentu w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie
poniższe warunki podczas jednej transakcji zakupowej:
a) wybrać produkty w Sklepie Internetowym www.e-hunter.pl, które Uczestnik planuje kupić na
kwotę od 100 zł,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Eco
Life Group,
c) zaakceptować regulamin promocji
d) złożyć zamówienie i dokonać płatności.
5. Prezenty w ramach Promocji są podzielone wg następujących progów cenowych i zawierają
produkty:
Od 100 zł
Od 300 zł

1. Opakowanie włoskich ciasteczek dla psów
2. Zabawka dla kota ze świątecznym akcentem
3. Adresówka z grawerem

6. Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 4 powyżej otrzyma jeden prezent – opakowanie
włoskich ciasteczek dla psów lub zabawkę dla kota w przypadku dokonania zakupów od 100 zł do
299,99 zł. Jeśli kwota zamówienia przekroczy 300 zł, wówczas dodatkowo otrzyma on adresówkę z
grawerem. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia treści przeznaczonej do
grawerowania. Prezent zostanie wysłany uprawnionemu Uczestnikowi wraz z zamówieniem
złożonym w Sklepie Internetowym.
7. Jeśli Uczestnik postanowi reklamować produkt lub wymienić, korzystając z 14 dniowego prawa
zwrotu towaru zakupionego przez Internet zobowiązany jest wraz ze zwracanym produktem odesłać
Prezent, lub jeśli jest to niemożliwe zapłacić za niego przelewem na konto zgodnie z cennikiem:
1. Opakowanie włoskich ciasteczek dla psów
2. Zabawka dla kota ze świątecznym akcentem
3. Adresówka z grawerem

9,90 zł
27,50 zł
69,00

8. Promocja „PREZENT NA ŚWIĘTA” nie łączy się z innymi równoległymi promocjami związanymi z
użyciem kodu rabatowego w Sklepie Internetowym www.e-hunter.pl.
9. Prezent nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
10. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do prezentu jeżeli
jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika z
naruszeniem prawa lub zasad określonych w Regulaminie.
11. Uczestnik ma możliwość skorzystania z opcji zapakowania zakupionych produktów. Jeśli chce z
niej skorzystać musi w polu „Uwagi” wpisać nazwę produktu, który należy zapakować w świąteczny
papier. Organizator wybiera wzór papieru oraz wszelkie elementy dekoracyjne.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2018 r.
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji i akceptuje niniejszy
Regulamin.
3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu mailowego i
pocztowego umożliwiającego przekazanie prezentu wraz z zamówieniem. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego, lub innych danych
uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie prezentu.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Jest dostępny w
siedzibie Organizatora oraz na stronie Sklepu Internetowego:
https://e-hunter.pl/public/assets/regulamin_Promocji_PREZENT_NA_SWIETA.pdf
5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

