
Regulamin Akcji 

„Kup HTC Desire 500– zgarnij voucher na 300 pln  na zakupy w Levi’s”  

z dnia 6.02.2014 r. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Organizatorem akcji „Kup HTC Desire 500– zgarnij voucher na 300 pln  na zakupy w 

Levi’s” jest Katarzyna Kubicka oraz Agnieszka Szumielewicz, prowadzące wspólnie działalność 

gospodarczą pod firmą Brand Republic s.c. Katarzyna Kubicka i Agnieszka Szumielewicz, z siedzibą 

przy ulicy Dynarskiej 2/4, 01-493 Warszawa, NIP 118-17-46-369, REGON 015778446 

(„Organizator”), zwana dalej: „Organizatorem” 

 

  we współpracy z  

P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 (dalej „Play”). 

 

1.2. Akcja realizowana jest w sklepie internetowym Play (www.play.pl) 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 
 

2.1. Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem). Przystąpienie do 

Akcji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Akcja trwa od 9.02.2014 do 

14.02.2014. 

 

2.2. Akcja „Kup HTC Desire 500– zgarnij voucher na 300 pln  na zakupy w Levi’s”  

zwana dalej „Akcją” skierowana jest do Abonentów i Użytkowników, zwanych dalej łącznie 

„Klientami”, którzy w dniach 7.02.2014 do14.02.2014, w e-shop Play złożą zamówienie na nową 

umowę lub przedłużą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Play na czas 

określony wraz z telefonem HTC Desire 500. 

 

§ 3 WYDAWANIE NAGRÓD 

 

3.1. W ramach Akcji każdy Klient spełniający warunki określone w pkt. 2.2. otrzyma jednorazowy 

Voucher zniżkowy o wartości 300 pln brutto na zakupy w sklepach Levi’s  wyszczególnionych w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. (dalej: Voucher). 

3.2. Wydanie Vouchera, o którym mowa w pkt.3.1. nastąpi drogą pocztową. Vouchery przesyła 

Organizator na adres podany w Umowie, o której mowa w pkt. 2.2. Vouchery wysyła Organizator w 

ciągu 14 dni od dokonania zakupu przez Klienta. 

3.3. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy Kupna- Sprzedaży, o której mowa w pkt 2.2. Voucher 

nie zostanie przesłany. 

3.4. Voucher można wykorzystać tylko raz. 



3.5. Voucher nie może być użyty do zakupu kart podarunkowych.  

3.6. Voucher nie łączy się z innymi ofertami i zniżkami 

3.7. Warunkiem realizacji Vouchera jest przekazanie go w momencie zakupu sprzedawcy 

3.8. Towary zakupione przy użyciu Vouchera nie podlegają zwrotowi 

3.9. Voucher nie może być wykorzystany na zakup akcesoriów 

3.10. Wartość zakupów musi być większa nić 300 PLN 

3.11. Voucher można wykorzystać do 30.05.2014 

3.12. Organizator nie odpowiada za utratę, zniszczenie, kradzież ani nieautoryzowane użycie Vouchera 

 

§ 4  

 

4.1.  Reklamacje związane z Akcją powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej, przesyłane pod 

adres: Warszawa Brand Republic s.c. ul. Młocińska 11 z dopiskiem: „Kup HTC Desire 500– zgarnij 

voucher na 300 pln  na zakupy w Levi’s”  

4.2. Reklamacje mogą być składane w czasie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Akcji (decyduje                    

data stempla pocztowego). Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, 

które wpłyną po tym terminie lub na inny adres niż wskazany w pkt.9nie będą rozpatrywane. 

 

§ 5  
 

5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

  

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. 

 

5.3. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

 

5.4. W zakresie nieregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

 
 

 


