Regulamin promocji "a-Jays One za 1 zł"
REGULAMIN PROMOCJI A-JAYS ONE ZA 1 ZŁ
Skrócone zasady promocji „a-Jays One za 1 zł”

1. Promocja „a-Jays One za 1 zł” dotyczy wyłącznie zakupów wykonanych osobiście, w sieci salonów
Denon Store (adresy salonów dostępne na stronie www.salonydenon.pl). Zakupy muszą być
wykonane jednorazowo, na jeden paragon/fakturę (paragony nie sumują się).
2. Przedmiotem promocji są słuchawki a-Jays One, sprzedawane w specjalnej cenie: za symboliczną
złotówkę
3. Promocja obowiązuje wszystkie zakupy powyżej 1000 zł brutto na jednym paragonie lub do
wyczerpania zapasów słuchawek a-Jays One.

REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą ,, a-Jays One za 1 zł” (,,Promocja”) jest Audio Video Design Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-873), ul. Kurantów 34 , tel.: (22) 331 55 55, fax: (22) 331 55, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141174, NIP: 52610-36-502, REGON: 011254203 („Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem Promocji są salony Denon Store.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych od dnia 05.10.2018 r.
4. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Promocji spełniają
następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały zakupu produktów marki DENON STORE o wartości równej lub większej niż 1000 zł z VAT,
począwszy od dnia 08.10.2018.
zwanych dalej (,, Uczestnikami Promocji”).
4.1. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w
jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż
produktów Organizatora i członkowie ich rodzin.
4.2. Przez członków rodziny, o których mowa w punktach 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4.3. W promocji nie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze

4.4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem w Promocji danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Promocji oraz marketingu
własnych produktów i usług Organizatora.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu
produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, oraz do obioru słuchawek a-Jays
One w cenie 1zł.
6. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do zamiany promocyjnych słuchawek na inny towar o podobnej
wartości, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u
Organizatora.
9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży
wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji. Odstąpienie od umowy zakupu któregokolwiek z
produktów z objętego Promocją paragonu jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji i zwrotem
otrzymanych w ramach Promocji słuchawek.
10.Promocja obowiązuje od dnia 08.10.2018 r. do wyczerpania puli promocyjnych słuchawek. Organizator
zastrzega sobie prawo, do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, gdy tylko pula promocyjnych słuchawek
zostanie wyczerpana.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, zgłoszone drogą mailową na marketing@horn.eu, będą
rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny
adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08 października 2018 roku.
15. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników w trakcie trwania Promocji jest
Organizator: Audio Video Design, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa. Dane tych osób przetwarzane będą - na
podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody - przez podmioty działające na zlecenie administratora
w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Promocji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji.

