
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: „40%  ZNIŻKI ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA SMS”  

1. Organizatorem promocji stanowiącej ofertę rabatową pod nazwą: „40%  ZNIŻKI ZA ZAPIS DO 

NEWSLETTERA SMS” („Promocja”) jest CLICKFASHION GROUP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Miłkowskiego 3/9, 

30-349 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000346414, posiadająca numer NIP: 6762413100 oraz numer 

REGON: 121132475 („Organizator”).  

2. Promocja obowiązuje od 27.11.2018 r. do 27.11.2020 r.  

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym 

www.clickfashion.pl („Sklep internetowy”).  

4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba 

fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.  

5. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zapisu na 

Newsletter SMS, poprzez odznaczenie na stronie Sklepu internetowego okienka: „Zapisz się na 

Newsletter SMS” („Uczestnik”).  

6. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, spełni 

warunek określony w pkt 5 powyżej, otrzyma kod rabatowy uprawniający do uzyskania rabatu 

procentowego w wysokości  40%  od regularnej ceny detalicznej brutto kupowanych towarów na 

jednorazowe zakupy w Sklepie internetowym („Kod rabatowy”). Ilość Kodów rabatowych w okresie 

obowiązywania Promocji jest nieograniczona.  

7. Uczestnik otrzyma Kod rabatowy niezwłocznie po dokonaniu zapisu na newsletter w Sklepie 

internetowym, na wskazany przez Uczestnika numer telefonu.  

8. Rabat procentowy polegający na pomniejszeniu kwoty do zapłaty przez Uczestnika o kwotę 

odpowiadającą wysokości procentowej Kodu rabatowego zostanie udzielony w ramach 

jednorazowych zakupów w Sklepie internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo.  

9. Uczestnik dokonując zakupów w Sklepie internetowym, może wykorzystać Kod rabatowy wpisując 

numer Kodu rabatowego w formularzu podczas składania zamówienia, przed potwierdzeniem 

złożenia zamówienia. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.  

10. Przy realizacji Kodu rabatowego Uczestnik nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji 
obowiązujących w Sklepie internetowym. Rabat wykorzystywany przez Uczestnika łączy się z 
profitami uzyskiwanymi przez Uczestnika z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym 
Organizatora - clicKLUB. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym obniżek), Uczestnik ma 
prawo wyboru czy korzysta z Kodu rabatowego od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy 
w innej promocji. 
 

 11. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, a dostawa zakupów promocyjnych, na 

które jest udzielany rabat może mieć miejsce tylko raz na jeden adres Uczestnika Promocji.  



12. Jeżeli Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z 

wykorzystaniem Kodu rabatowego, przy zakupie których Organizator udzielił Uczestnikowi rabatu, o 

którym mowa w pkt 6 powyżej, kwota przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika tytułem zwrotu 

zapłaconej należności za towar będzie uwzględniać pomniejszenie o procent rabatu przypadającego 

proporcjonalnie na ten towar.  

13. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.  

14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji mogą być zgłaszane np. mailowo na adres e-

mail: esklep@clickfashion.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.  

15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 27.11.2018 r. 


