Regulamin promocji
„SIMBA rozdaje prezenty”
1. Nazwa promocji: „SIMBA rozdaje prezenty”
Organizatorem promocji jest Simba
(„Organizator”).

S. C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, zwany dalej

2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: - 19.02.2021 r. – 15.03.2021 r.
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za
pośrednictwem telefonu/maila.
2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja polega na sprzedaży klientowi sprzętu RTV/AGD za kwotę 1 zł brutto,
którego rodzaj i wartość jest uzależniona od kwoty wydatkowanej na zakup
produktów Organizatora.
3.2 Każdy klient, który w trakcie czasu trwania promocji wskazanego w punkcie 2.1,
zakupi produkty z aktualnej oferty Organizatora o minimalnej wartości 10 000 zł
brutto, otrzyma wartościowy sprzęt RTV/AGD za złotówkę. Tabela poniżej obrazuje
rodzaj prezentu uzależniony od wysokości dokonanych zakupów:
Zakup urządzeń od 10.000 zł
do 20.000 zł brutto

ekspres ciśnieniowy
DeLonghi/Philips/Siemens za 1 zł

Zakup urządzeń od 20.001 zł do Telewizor LED '55 Philips, LG,
30.000 zł brutto
Samsung za 1 zł
Zakup urządzeń od 30.001 zł do
Laptop Lenovo, HP za 1 zł
40.000 zł brutto
Zakup urządzeń powyżej kwoty
Thermomix T6 za 1 zł
40.000 zł brutto

3.3 Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji
złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 10% danego zamówienia (nie
dotyczy jednostek budżetowych).
3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.5 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie
trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie
internetowei www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia
zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany
Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego
Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed
datą wprowadzenia zmiany.

3.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.
Lublin, dnia 19.02.2021

