
 

REGULAMIN 

PROMOCJI „DWA PLUS CZTERY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą  „Dwa plus Cztery”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Urban Vegan S.C. M. Majewska, M.

Niklasz, Sz. Niklasz z siedzibą ul. Św. Antoniego 35/1b 50-072 Wrocław, zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 12.07.2021 od godziny 00:00:00 do odwołania, nie krócej niż do 31.12.2022 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

5. Regulamin Promocji  dostępny jest  do  wglądu w siedzibie  Organizatora  oraz na  stronie  internetowej  www.urbanvegan.pl

zwanej dalej „Stroną internetową”. 

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. W  promocji  mogą  wziąć  udział  osoby,  które  przyniosą  ze  sobą  paczkę  dla  podopiecznych  Fundacji  Dwa  plus  Cztery

zawierającą wybrane przedmioty z poniższej listy:

 obroże oraz smycze przepinane

 linki długie

 zabawki typu kong

 psia karma mokra (TYLKO Rinti, Gran Carno, Animonda, Rocco, Dolina Noteci)

 kocia karma mokra i sucha (tylko Animonda, Dolina Noteci, Bosh, Sanabelle)

 naturalne gryzaki – np. żwacze

2. Paczkę zawierającą wybrane z listy potrzebnych Fundacji Dwa plus Cztery rzeczy należy pozostawić w  sklepie stacjonarnym

we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 35/1b lub w sklepie internetowym za kwotę w wysokości 25 zł 

3. Rabat w zamian za przyniesioną paczkę jest  rabatem na okaziciela w postaci wizytówki i wynosi  20% od sumy zakupu.

Rabaty nie sumują się. 

4. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać

kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

5. Okazanie wizytówki rabatowej uprawnia do 20% zniżki na zakup produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za

pośrednictwem sklepu stacjonarnego Organizatora 

6. Skorzystanie z rabatu następuje poprzez okazanie wizytówki rabatowej Organizatora kasjerowi. 

7. Posiadaczowi   wizytówki  rabatowej  nie  przysługuje  prawo  do  otrzymania  równowartości  rabatu  w  formie  ekwiwalentu

pieniężnego. 

8. Wszystkie zgromadzone produkty są przekazywane na rzecz  Fundacji Dwa plus Cztery 

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacje  dotyczące  Promocji  mogą  być  składane  wyłącznie  w  formie  pisemnej  w  terminie  od  dnia  12.07.2021  r.  

do zakończenia promocji na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla

pocztowego)

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie

niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji. 

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uzyskanie  i  wykorzystanie  kuponu  rabatowego  niezgodne  z  niniejszym

Regulaminem. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. 

3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają

charakter wyłącznie informacyjny.  


