
Regulamin promocji

Informacje ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja.
2. Organizatorem promocji jest Brandbook Services Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000860238, NIP 6751735834, REGON 387068251.

Czas trwania promocji

§ 2.

1. Promocja odbędzie się w dniach od 16.06.2021  do 30.06.2021  („Okres trwania promocji”).

Uczestnik promocji

§ 3.

1. W promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci strony bankujzrabatami.pl.

Produkty w promocji

§ 4.

1. Warunkiem przyznania kodu jest wygenerowanie kodu na stronie bankujzrabatami.pl
2. Kod rabatowy upoważnia Uczestnika do korzystania ze zniżki na stronie internetowej
https://watchbook.pl
3. Limit kodów w promocji wynosi 5000.
4. Uczestnik w czasie trwania promocji może uzyskać maksymalnie jeden kod.
5. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania kodu na osoby trzecie.



Składanie i realizacja zamówień

§ 5.

1. Uczestnik składa zamówienie przez stronę https://watchbook.pl do dnia 31.07.2021  podając
otrzymany kod rabatowy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zakupem produktu.
2. Lista urządzeń które podlegają rabatowi:

Model SRP
Cena
promo

Poziom
zniżki

vivomove Style Silver with Moss Green Silicone Band 1 179,00 zł 999,00 zł 15,27%

vivomove Style Gunmetal-Dark Gray with Dark Gray Fabric
Band 1 389,00 zł 1 199,00 zł 13,68%

Venu Sq Music Light Gold Aluminium Bezel with Navy Case
and Silicone Band 1 149,00 zł 899,00 zł 21,76%

Venu Sq Music Slate Aluminium Bezel with Moss Case and
Silicone Band 1 149,00 zł 899,00 zł 21,76%

3. Rabatowi nie podlegają koszty dostawy.
4. Obowiązuje absolutny zakaz odsprzedaży zakupionych produktów.
5. Kod rabatowy upoważnia do zakupu 1 szt.

Reklamacje

§ 6.

1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na skrzynkę
sklep@watchbook.pl do dnia 31.07.2021.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych od jej otrzymania, a o jej
rozstrzygnięciu osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona mailowo lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

§ 7.



1. Regulamin będzie dostępny w okresie od 16.06.2021 do 31.07.2021 na stronie watchbook.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowienie Regulaminu spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi lub siłą
wyższą.
5. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
6. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników w zakresie związanym z
realizacją promocji.
7. Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji promocji oraz w
zgodzie z regulaminem.
8. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych, w których
posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją promocji .


