Regulamin Promocji Whisbi - kod rabatowy na zakup S21
§1
1.

Promocja – akcja promocyjna organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie w okresie od 14 stycznia 2021 roku, godz. 16:00 do 28 stycznia
2021, godz. 23:59:59, lub do wyczerpania produktów.

2.

Organizator – I-Terra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Niepodległości
44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisaną do rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina – Centrum w Szczecinie
, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 443125, z
kapitałem zakładowym w wysokości 3 250 000 PLN, NIP 9552342588, REGON 321315028
;

3.

Produkt lub Urządzenie – Kod rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 200 zł na
zakup smartfona Galaxy z serii S21.

4.

Klient lub Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu
Produktu u Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie),
która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.

5.

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji,
czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób
składania reklamacji związanych z Promocją.

6.

Promocja prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie
internetowym samsung.com/pl/
§2

1.

W ramach akcji promocyjnej Uczestnikom przy zakupie smartfona Galaxy z serii S21,
przysługuje możliwość skorzystania z kodu rabatowego uprawniajacego do rabatu w
wysokości 200 zł. Kod rabatowy będzie podawany przez videopromotora każdego dnia. O
możliwości skorzystania z promocji decyduje kolejność zamówień.
2. Liczba produktów promocyjnych jest ograniczona, wynosi 250 szt. Decyduje kolejność
zamówień.
3. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. Uczestnik może wziąć udział w Akcji
promocyjnej wielokrotnie.
4. Akcja promocyjna łączy się z wybranymi promocjami Organizatora, tj. przedsprzedażą oraz
ratami 40 x 0%.

