Regulamin promocji „Gwarancja Premium”

REGULAMIN PROMOCJI „GWARANCJA PREMIUM”
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin promocji („regulamin”) określa zasady i warunki promocji
„GWARANCJA PREMIUM” („promocja”), w szczególności warunki, prawa, obowiązki
organizatora i uczestnika. Każdy uczestnik przystępując do promocji potwierdza
zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.
2. Organizatorem promocji jest: OPUS Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, pod adresem:
OPUS Sp. z o. o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000157230, NIP 631-00-14-755 („organizator” lub
zamiennie „administrator”).
3. Uczestnikami promocji mogą ̨ być:́
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
będące konsumentami tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą ̨
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością ̨ gospodarczą
lub zawodową,
b. firmy takie, które dokonały zakupu produktów promocyjnych u partnerów
handlowych firmy Opus Sp. z o. o, o których mowa w § 3. w czasie trwania
promocji
4. Regulamin
udostępniony
jest
na
stronie
internetowej
promocji
https://coway.pl/promocje/ w sposób pozwalający na odczytanie, pozyskanie,
utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku oraz w siedzibie
organizatora.
5. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy regulamin nie
wyłącza uprawnień́ przyznanych uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
i podlega prawu polskiemu.

§ 2.

Termin i miejsce promocji

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
18.12.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

§ 3.

Ogólne warunki promocji

1. Promocja polega na udzieleniu przez organizatora dodatkowej 2-letniej gwarancji do
standardowej 3-letniej gwarancji – tym samym łączny okres gwarancji trwać ́ będzie
5 lat i liczony będzie od daty zakupu fabrycznie nowego oczyszczacza powietrza marki
Coway w stosunku do którego gwarantem jest organizator.
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2. Niniejszą promocją objęte są ̨ następujące modele oczyszczaczy powietrza marki
Coway:
• Coway Classic
• Coway Airmega 300 S
• Coway Storm
• Coway Hue & Healing
• Coway Cartridge
• Coway Mini Storm
3. Promocją objęte są ̨ wyłącznie produkty promocyjne, wskazane powyżej, zakupione
w sklepach stacjonarnych i internetowych u Partnerów Handlowych firmy Opus
Sp. z o. o, zgodnie z poniższą listą:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GoodAIR.pl
LoveAir
Klima Sklep
Najlepsze Filtry
Elektrohome.pl
Morele
RTV EURO AGD
Oxy Shop
Prowells
Media Arena
Aero 7
MOFF
Vobis
Life Planet
Idealne Powietrze
Most Wanted Products
OPUS Sp. z o. o.

https://goodair.pl
https://loveair.pl
https://klimasklep.pl
https://najlepszefiltry.pl
https://elektrohome.pl
https://www.morele.net
https://euro.com.pl
https://oxyshop.pl
https://zdrovi.pl
https://mediaarena.pl
https://aero7.pl
https://e-oczyszczacz.pl
https://vobis.pl
https://lifeplanet.pl
https://idealnepowietrze.pl
https://www.mwp.biz.pl/
https://coway.pl

4. Produkty promocyjne objęte promocją rekomendowane są ̨ do użytku domowego.
5. W ramach „Gwarancji Premium” urządzenie podlega czynnościom serwisowym
i może podlegać ́ wymianie na nowe urządzenie. Gwarancja udzielana jest na
warunkach określonych w karcie gwarancyjnej obowiązującej dla zakupionego
produktu.
6. Punktem serwisowym realizującym usługi w ramach gwarancji jest serwis centralny
marki Coway w Polsce pod adresem:
OPUS Sp. z o. o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
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§ 4.

Zasady uczestnictwa w promocji

1. W celu wzięcia udziału w promocji, uczestnik promocji musi spełnić ́ łącznie
następujące warunki:
a. dokonać ́ zakupu produktu promocyjnego objętego promocją w okresie od
18.12.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. u Partnera Handlowego firmy Opus
Sp. z o. o, o którym mowa w § 3.
b. promocja jest przyznawana automatycznie, a gwarancja udzielana na
podstawie paragonu lub faktury VAT. Za dzień́ zakupu produktu promocyjnego
uważa się ̨ dzień́ oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub
fakturze VAT.
c. promocja „Gwarancja Premium” nie wymaga ponoszenia dodatkowych
kosztów, wypełniania formularzy, dodatkowych formalności
d. promocja „Gwarancja Premium” obejmuje serwis „door to door” na zasadach
opisanych w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia
e. w celu utrzymania „Gwarancji Premium” wymagana jest poprawna
eksploatacja urządzenia oraz dbałość o filtry

§ 5.

Utrata prawa do udziału w promocji

Uczestnik Promocji traci prawo do udziału w Promocji zgodnie zasadami wynikającymi
z karty gwarancyjnej urządzenia.

§ 6.

Udział w promocji

Uczestnik promocji może wziąć udział w promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż aby
wziąć ́ udział w promocji i uzyskać ́ dodatkową gwarancję na więcej niż jeden produkt
promocyjny, uczestnik promocji musi spełnić warunki promocji określone w regulaminie
co do każdego z takich produktów promocyjnych.

§ 7.

Udział w innych formach promocji organizatora

Udział uczestnika promocji w niniejszej promocji nie wyklucza udziału w konkursach,
loteriach, programach lojalnościowych oraz innych akcjach promocyjnych organizatora
dotyczących produktu promocyjnego.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Udział w niniejszej promocji oznacza akceptację zasad promocji określonych
w Regulaminie.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
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