§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
1. Organizatorem promocji jest firma Kamex II Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66A, 42-202
Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII
Wydział KRS pod numerem KRS 0000386396, NIP 949-217-62-11, REGON 241944443800000, zwana dalej
„Organizatorem”.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
gratis”.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Promocji „Kup spodnie T-Shirt

2. Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich
Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym www.leecooper.pl i w sklepach (Lista Sklepów Zał. Nr 1)
4. Warunki uczestnictwa w Promocji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Promocji, treść
Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.leecooper.pl
§3 UDZIAŁ W PROMOCJI
1. Z Promocji „Kup spodnieT-Shirt gratis” (zwana dalej "Promocją") skorzystać mogą wszystkie osoby pełnoletnie za
wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących z Organizatorem.
2. Uczestnikiem Promocji może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), spełniająca wszystkie warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie.
3. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z
Promocji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
4. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia
warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
5. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest zakup spodni Lee Cooper dostępnych w sprzedaży w sklepie internetowym
www.leecooper.pl i w sklepach (Lista sklepów Zał. Nr 1) - zgodnie z zasadami opisanymi w §5
6. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.
§4 CZAS I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja jest organizowana i przeprowadzana w terminie od dnia 01.03.2019 roku od godziny 00:00:00 do 31.05.2019
roku do godziny 23:59:59, bądź do wyczerpania zapasów produktów gratisowych.
2. Promocją objęty jest sklep internetowy www.leecooper.pl i sklepy (Lista sklepów Zał. Nr 1)
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdej chwili.

§5 ZASADY REALIZACJI PROMOCJI
1. Promocją objęte są wszystkie spodnie, dostępne aktualnie w sprzedaży w sklepie internetowym www.leecooper.pl i
sklepach (Lista sklepów Zał. Nr 1).
2. Każdy Klient, który dokona zakupu dowolnych spodni w sklepie internetowym www.leecooper.pl i sklepach (Lista
sklepów Zał. Nr 1) w czasie trwania Promocji - otrzymuje gratis 1 sztukę T-Shirta do wyboru z: LOGO2 1900 WHITE albo LOGAN2
1900 WHITE.
3. Podczas dokonywania zakupu spodni klient w komentarzu powinien wpisać Model T-Shirta i rozmiar. Jeśli nie wpisze
otrzyma T-Shirt gratis w losowym rozmiarze. W sklepach (Lista sklepów Zał. Nr 1) podać rozmiar sprzedawcy.
4. Uczestnik Promocji może otrzymać więcej niż jedną sztukę T-shirta podczas jednych zakupów, jeśli zakupi więcej niż
jedną parę spodni, 1 para spodni = 1 szt. T-shirta.

5. Promocja dotyczy tylko okresu zawartego w §5 niniejszego Regulaminu.
6. Klient może odmówić przyjęcia T-Shirta ze względu na brak zainteresowania tematyką.
7. T-Shirt może zostać niewydany, jeśli aktualne stany magazynowe sklepu internetowego www.leecooper.pl lub sklepów
(Lista sklepów Zał. Nr 1) są wyczerpane.
§6 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Promocji.
2. Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników Promocji należy składać w formie pisemnej pod adres: Kamex II Sp. z o.o. ,
ul. Ogrodowa 66A, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Kup spodnie T-Shirt gratis”
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w formie określonej Regulaminem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzje Organizatora rozstrzygające reklamacje są ostateczne i wiążące dla
Uczestnika. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego
na adres wskazany w reklamacji.
§7 ZWROTY TOWARU
1. Uczestnik promocji zachowuje prawo do 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. W wypadku gdy Uczestnik zwraca część towaru z paragonu, a na paragonie nadal zostają spodnie Uczestnik ma prawo
zachować promocyjny T-Shirt.
3. Jeśli po zwrocie towaru na paragonie nie ma pozycji spodni Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie
nienaruszonym. Np.:
A. Klient kupuje 2 pary spodni i otrzymuje 2 sztuki gratisu – następnie zwraca 1 parę spodni klient ma obowiązek zawrócić
jedna sztukę gratisowego T-shirtu, a jedna zostawić dla siebie.
B. Klient kupuje 1 parę spodni i otrzymuje gratis – następnie zwraca spodnie to klient ma obowiązek zwrócić także
gratisowy T-shirt.
C. Klient kupuje 4 pary spodni i otrzymuje 4 sztuki gratisu – następnie zwraca 1 parę spodni klient ma obowiązek
zawrócić jedna sztukę gratisowego T-shirtu, a trzy zostawić dla siebie.
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia jednostronnych zmian do Regulaminu Promocji, z poszanowaniem
zasady ochrony praw nabytych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Promocji w przypadku, gdy fakt ten
wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się,
między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu,
klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a
które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.leecooper.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Niniejszy Regulamin, jak i Promocja „Kup spodnie T-Shirt gratis” podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji
powszechnych sądów polskich.
6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 roku.

