REGULAMIN PROMOCJI
„Bonus za Opinię”
§ 1 Organizator
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest- OneDayClinic spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. K. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 4, 55-040
Kobierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000593358, NIP 8961547749, Regon 363694079

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji Promocyjnej: „Bonus za Opinię”
§ 2 Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne, które były w przeszłości
klientami OneDayClinic i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych. Uczestnikami akcji promocyjnej są osoby, które wezmą udział w Akcji
promocyjnej która zostanie do nich skierowana za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej
na podany w trakcie zakupów numer telefonu, a następnie wystawią swoją opinię w serwisie
www.google.com przy odpowiednim salonie oraz zdecydują się na zakup produktu, o którym
mowa w §3 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§ 3 Zasady i przebieg Promocji „Bonus za Opinię”
1. Promocja będzie trwała od dnia 8.03.2021 do 30.09.21 włącznie, we wszystkich salonach
stacjonarnych OneDayClinic i realizowana będzie tylko i wyłącznie w tych lokalach w godzinach otwarcia. Adresy placówek OneDayClinic:
•

Wrocław, al. Armii Krajowej 2/1, 50-541,

•

Wrocław, ul. Strzegomska 202A/1, 54-432

•

Opole, ul. Ozimska 18/1, 45-057

•

Gliwice, ul. Zwycięstwa 44, 44-100

•

Oleśnica, ul. 3 maja 20, 56-400

1. Akcją promocyjną objęte są: wszystkie produkty dowolnej marki (zwane dalej „Produktem Głównym”) dostępne w wymienionych w § 3 placówkach w momencie ich
zakupu.
2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnikowi, który wystawi opinię w serwisie
www.google.com w ramach wymienionych na stronie www.onedayclinic.pl/linki placówek i zdecyduje się na zakup Produktu Głównego przysługuje możliwość skorzystania z rabatu w wysokości -40% na zakup w ramach jednej transakcji Produktu
Głównego. Rabat udzielany jest od ceny pierwotnej i nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. Rabat ten może być wykorzystany także przez inną, wskazaną pisemnie przez Uczestnika osobę.
3. Akcja promocyjna „Bonus za opinię” polega na możliwości skorzystania z rabatu o
wartości -40% na zakup towarów w placówkach OneDayClinic który zostanie udzielony Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy spełniają wszystkie warunki bycia
Uczestnikiem opisane w § 2 niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik Akcji promocyjnej lub osoba wskazana przez niego pisemnie może korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu jednokrotnie.
5. Wskazanie pisemne powinno zawierać dane osobowe Uczestnika, placówkę
OneDayClinic, w której wcześniej Uczestnik dokonał zakupu oraz Nazwę Profilu
Google z którego została umieszczona opinia i dane osobowe osoby, która ma być
przez Uczestnika upoważniona do odbioru rabatu.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, a kwota zakupu
jest obliczana na podstawie ceny początkowej produktów.
7. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
8. Promocja dotyczy wyłącznie dostępnych w danej chwili w salonie modeli opraw.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia rabatu w przypadku
opinii negatywnej.
§ 4 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z
uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do
wysokości ceny Produktu Głównego i Produktu dodatkowego w dniu zakupu.

§ 5 Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Ogólnymi Warunkami
Umowy Sprzedaży.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej „Bonus za opinię” dostępny jest w Sklepach
stacjonarnych Organizatora oraz na stronie www.onedayclinic.pl/regulaminy
2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym
czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego
postanowień.
3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy
jest sąd powszechny.
4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2021 roku
Życzymy udanych zakupów
Zespół OneDayClinic

