Regulamin "Wicked One Level Up”
§ 1 Organizator
Organizatorem programu lojalnościowego „Wicked One Level Up”, zwanym dalej Programem, jest Grupa Rozwiązao Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kożuchowskiej 15a/406, 65-001 Zielona Góra NIP 929-18-23-856, Regon: 080420406, KRS0000352868 Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.

§ 2 Uczestnicy Programu
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnikiem Programu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może byd każda osoba fizyczna, która skooczyła 13 lat, posiada co
najmniej ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski.
Udział w Programie biorą osoby wyłącznie zarejestrowane w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem wickedone.pl zwanym dalej „Sklepem”.
Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu.
Uczestnik biorąc udział w Programie zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu
i postanowieo niniejszego regulaminu.
Organizator będzie korzystał z danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Programu, w szczególności realizacji
zamówieo i kontaktu z Uczestnikami.

§ 3 Przedmiot i czas trwania Programu w Sklepie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnik dokonując zakupów otrzymuje automatycznie procentowy rabat cenowy od 4 do 16% uzależniony od łącznej
wielkości zamówieo.
Jeśli wartośd dotychczas dokonywanych zakupów przekroczy dany próg cenowy Uczestnik otrzymuje większy rabat
począwszy od następnego zamówienia.
Progi rabatowe i cenowe znajdują się w zakładce Program lojalnościowy na stronie Sklepu.
Rabat nie jest naliczany przy zakupie towarów na wyprzedażach, promocjach, okazyjnie i płatności wykonanych za pomocą
bonów zakupowych.
Rabat jest widoczny przy podsumowaniu zakupów podczas realizacji zamówienia.
Uczestnik ma wgląd do przyznanego rabatu cenowego na swoim koncie w Sklepie w zakładce ‘Moje bony’.
Program trwa od 23 kwietnia 2015 do odwołania.
§ 4 Spory

1.

2.
3.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawid się w związku z przeprowadzeniem niniejszego Programu należy
przesład na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia.
Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili
otrzymania zgłoszenia.
Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia
Programu z niniejszym Regulaminem.
Reklamacja może byd zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
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4.
5.

Reklamacja powinna zawierad co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem
przyczyn jej wniesienia, podpis.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg obowiązujących przepisów
prawa.

§ 5 Zasady oraz warunki obowiązywania Programu
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu
obowiązywania Programu lub listy produktów objętych Programem bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed
dniem dokonania zmiany.
§ 6 Postanowienia koocowe
1.
2.

Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin zakupów w Sklepie.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wicked One Polska,
Zielona Góra, 23 kwiecień 2015.
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