REGULAMIN PROMOCJI „WOCA EXTERIOR OIL”
§1 Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Organizator – DLH Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 ul.
Powązkowska 44C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000517569, Regon 147348982, NIP 5252591664
2. Produkt promocyjny – Olej do tarasów Woca Exterior Oil w pojemności 2,5 L
w dowolnym kolorze.
3. Produkt za 1 zł – produkt, który Klient otrzyma za 1 zł brutto, przy zakupie z
Produktem promocyjnym w odpowiedniej ilości;
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych,
mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski
5. Strona internetowa - strona WWW o adresie https://www.dlh.pl
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§ 2. Postanowienia ogólne
Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od
2018-06-21 godz 00:00 do dnia 2018-08-31 godz 23:59 lub do wyczerpania
zapasów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu okresu trwania
Promocji.
Informacja o ewentualnej zmianie czasu trwania promocji zostanie
zamieszczona na stronie internetowej firmy DLH Global www.dlh.pl
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
Każdy Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest produkt CH.
WOCA APLIKATOR PLUS KIJEK. ZESTAW PROMO – 210711001370,
dodawany do zamówienia z możliwością zakupu za 1 zł.
2. Produkt za 1 zł Uczestnik promocji otrzymuje w cenie 1 zł brutto przy
jednorazowym zakupie czterech opakowań oleju do tarasów Woca Exterior Oil
w dowolnym kolorze w pojemności 2,5L
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§ 4. Ograniczenia akcji promocyjnej
Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku gdy Klient uzyska
inny rabat na Punkcie Sprzedaży lub e-sklepi będzie miał prawo wyboru, z
której finalnie promocji chce skorzystać.
Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów
objętych promocją.
W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi
podlega także
Produkt za 1zł.
W przypadku nie zwrócenia Produktu za 1 zł zostanie wystawiona do faktury
zakupu korekta opiewająca na różnicę pomiędzy ceną regularną
odnotowaną w momencie złożenia zamówienia a ceną 1 zł.
§ 5. Zasady postępowania reklamacyjnego dotyczące przebiegu promocji.
Reklamacje co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres
hubert.plichta@dlh.pl
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia ich otrzymania.
Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o wyniku
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik promocji zostanie powiadomiony informacją
e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji podanym w §1
pkt.4 i dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dlh.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku
materiałów reklamowych oraz zmiany cen w nich widocznych.
4. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane na
adres hubert.plichta@dlh.pl
5. Zdjęcia produktów widocznych w materiałach reklamowych nie zawsze
oddają rzeczywisty ich wygląd.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w
regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników
Promocji.

