REGULAMIN PROMOCJI „TORBA W PREZENCIE”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem promocji o nazwie „Torba w prezencie”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Studio JG z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 18, zwane dalej „Organizatorem”.
2.Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 grudnia 2021 roku do 19 grudnia 2021
roku lub do wyczerpania zapasu toreb.
3. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, jest każda osoba, która w czasie
trwania promocji dokona zakupu towarów za minimalną kwotę, określoną poniżej.
4.Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osób fizycznych, nabywających produkty jako konsumenci w rozumieniu art.
221 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 1740).
1.Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania nagrody Uczestnik powinien w czasie
trwania Promocji zrobić zakupy na stronie crafts.studiojg.pl za minimalną kwotę 75,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć złotych).
3. Po przekroczeniu minimalnej sumy, nagroda w postaci torby bawełnianej zostanie
automatycznie dodana do koszyka Uczestnika.
4.Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż raz.
5.Do jednego zamówienia, przekraczającego minimalną kwotę, może zostać dodana tylko
jedna torba.
6.Prezent w postaci torby zostanie przesłany wraz z zakupionymi produktami.
7.Torby będą przyznawane aż do wyczerpania ich zapasu.
8.W przypadku wyczerpania się zapasu toreb Promocja ulega automatycznemu
zakończeniu.
9.Informacja o wyczerpaniu zapasu toreb i zakończeniu promocji będzie dostępna w
mediach społecznościowych (na Instagramie i Facebooku) SJG Crafts.
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Zasady reklamacji oraz zwrotów towaru dostępne są w Regulaminie sklepu
Internetowego SJG Crafts na stronie crafts.studiojg.pl.
2.W przypadku zwrotu towaru objętego promocją „Torba w prezencie” należy również
zwrócić torbę.
3.W przypadku niedokonania zwrotu torby wraz z towarem objętym promocją,
Organizator ma prawo nie rozpatrzeć zwrotu towaru.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej crafts.studiojg.pl.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

