ZOSTAŃ AMBASADOERM MARKI HUNTER
1. Jeśli jesteś klientem naszego sklepu.
2. Poleć nas znajomym.
3. Jeśli 5 osób powoła się na Ciebie podczas zamówienia,
wpisując Twoje imię i nazwisko oraz miasto UWAGACH,

ZGARNIESZ 200 ZŁ
na zakupy w sklepie internetowym
www.sklep.hunter-polska.eu

Sprawdź szczegóły w regulaminie poniżej

REGULAMIN AKCJA "ZOSTAŃ AMBASADOERM MARKI HUNTER"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Akcji pod nazwą
"ZOSTAŃ AMBASADOERM MARKI HUNTER" zwanego w dalszej części „Akcją” i dostępny jest na
stronie internetowej https://sklep.hunter-polska.eu/pl/i/Do-pobrania/22 .
2. Organizatorem Akcji jest firma Eco Life Group S.C. Magdalena Redkiewicz – Nastula, Thomas
Nastula, ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452544374, biuro@hunter-polska.eu, zwana
dalej „Organizatorem”.
3. Akcja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem:
http://sklep.hunter-polska.eu/ oraz strony internetowej www.hunter-polska.eu w sposób
szczegółowo opisany w Regulaminie.
4. Akcja jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji
określone w §2 Regulaminu.
5. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, rozpoczyna się 1.03.2018 r. o godz.
0:00 i trwa do 30.04.2018 r. do 23:59. Organizator jest uprawniony do zakończenia Akcji
odpowiednio wcześniej, o czym poinformuje na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie marki.
Wówczas datą zakończenia Akcji jest data publikacji informacji o zakończeniu Akcji na stronie Sklepu
Internetowego.
6. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Pula nagród w postaci voucherów jest ograniczona. Do otrzymania nagród będą uprawnieni
Uczestnicy, którzy spełnią warunki Akcji określone w §2 Regulaminu.
8. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Akcji. Organizator informuje, że udział uczestnika w Akcji, a zatem również
udostępnienie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. Uczestnik Akcji ma prawo
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji i uzyskania nagrody
1. Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych oraz są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego i posiadają
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie
stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz nie jest wyłączona z udziału w
Akcji na podstawie ust. 2, a zdecyduje się na udział w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie
będzie zwana: „Uczestnikiem”.
4. Nagrodą w Akcji jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie
internetowym www.sklep.hunter-polska.eu w terminie do 15.05.2018 r.
5. Aby uzyskać prawo do nagrody w ramach Akcji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe
warunki:
a) być w bazie klientów sklepu internetowego www.sklep.hunter-polska.eu,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Eco
Life Group,
c) nakłonić minimum 5 dowolnych osób, np. swoich znajomych, rodzinę do zakupów w sklepie
internetowym www.sklep.hunter-polska.eu,
d) osoby, które z polecenia Uczestnika zrobią zakupy w sklepie internetowym www.sklep.hunterpolska.eu, muszą wpisać jedno imię i nazwisko osoby, która ich namówiła do zakupów (imię i
nazwisko Uczestnika) w polu ‘Uwagi’ podczas składania zamówienia oraz miasto, w którym mieszka
Uczestnik (Uwagi: Imię, nazwisko, miasto). Jeśli zostanie wpisane więcej niż jedno imię i nazwisko pod
uwagę będzie brane wyłącznie pierwsze w kolejności.
6. Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 5 powyżej otrzyma jeden voucher o wartości 200
zł do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym www.sklep.hunter-polska.eu.
Informacja o otrzymaniu vouchera zostanie wysłana Uczestnikowi mailem wraz z jednorazowym
kodem rabatowym na 200 zł. Termin ważności vouchera upływa 15.05.2018 r.
7. Uczestnik ma prawo skorzystać z Akcji bycia ambasadorem marki HUNTER wielokrotnie. Każde 5
osób, które zrobi zakupy w sklepie internetowym www.sklep.hunter-polska.eu w określonym w § 1,
ust. 5 terminie i w uwagach wpisze imię i nazwisko Uczestnika stanowi podstawę do przyznania
Uczestnikowi nagrody określonej § 2, ust. 4. Osoby zamawiające z polecenia Uczestnika, wpisujące
jego imię i nazwisko nie mogą się powtarzać.
8. Każda osoba biorąca udział w Akcji może stać się Uczestnikiem, jeśli spełni warunki zgodnie z § 2,
ust. 5.
9. Akcja „ZOSTAŃ AMBASADOERM MARKI HUNTER” łączy się z innymi równoległymi promocjami
związanymi m.in. z użyciem kodu rabatowego w Sklepie Internetowym www.sklep.hunter-polska.eu.
10. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w sklepie przez osobę namówioną do zakupów
podczas trwania Akcji „ZOSTAŃ AMBASADOERM MARKI HUNTER” w przysługującym czasie 14 dni,
Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Nie traci on możliwości
udziału w akcji. Natomiast powinien namówić kolejną osobę, by spełnić warunki zamieszczone w § 2,
ust. 5. Voucher zostanie przesłany Uczestnikowi po upływie 14 dni od zakupów ostatniego z 5
namówionych do zakupów osób.
11. Nagroda w postaci vouchera nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość
pieniężną.
12. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Akcji lub traci prawo do nagrody jeżeli
jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Akcji zostały dokonane przez Uczestnika z naruszeniem
prawa lub zasad określonych w Regulaminie.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 r.
2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Akcji i akceptuje niniejszy Regulamin.
3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu mailowego i
telefonu kontaktowego, umożliwiającego przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego, lub innych danych
uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie nagrody.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Jest dostępny w
siedzibie Organizatora oraz na stronie Sklepu Internetowego https://sklep.hunter-polska.eu/pl/i/Dopobrania/22
5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego.

