REGULAMIN PROMOCJI „BON UPOMINKOWY”

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Organizator – Hubert Manikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „IM Hubert
Manikowski” z siedzibą w Szczecinie, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin, NIP: 852 240 45 68.
2. Urządzenie – SanyMed-80® lub SanyPlus®, których szczegółowa specyfikacja znajduje się na
stronie www.sanitysystem.pl w zakładce „Produkty”.
3. Bon upominkowy – stanowiący własność wystawcy, wydany uczestnikowi na okaziciela bon w
formie elektronicznej, do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym www.eldan.pl na
zakup dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepu o wartości określonej w treści bonu
upominkowego i w okresie jego ważności. Bon zawiera kod rabatowy, który należy wpisać we
wskazanej rubryce na stronie sklepu internetowego przed dokonaniem płatności.
4. Wystawca – Eldan Sp. z o.o. sp. k., ul Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, NIP: 817-17-06-828
5. Uczestnik - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność związaną z branżą
medyczną lub stomatologiczną, która zakupiła lub zamierza zakupić urządzenie.
§2
Zasady promocji
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. W ramach promocji do każdego zakupionego urządzenia uczestnik otrzymuje jednorazowy bon
upominkowy do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym www.eldan.pl na zakup
dowolnych produktów dostępnych w ofercie sklepu.
3. Więcej szczegółów w zakresie warunków wykorzystania bonu upominkowego jest dostępnych
u wystawcy (sklep@eldan.pl, tel. 17 774 57 50).
4. Wartość bonu upominkowego jest następująca:
a. 300 zł przy zakupie urządzenia SanyMed-80®,
b. 600 zł przy zakupie urządzenia SanyPlus®.
5. Bon upominkowy zostanie wysłany uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
wskazany w zamówieniu adres e-mail, w terminie 3 dni od dnia zapłaty za urządzenie.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego organizatora.
7. Bon upominkowego ani jego niewykorzystanej części nie można wymienić na równowartość
pieniężną.
8. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
15 września 2021 r. do odwołania.
9. Zamówienia na urządzenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie: biuro@sanitysystem.pl; 789-328-772.

§3
Reklamacje

1. Reklamacje można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do
korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji powinny być zgłaszane w czasie jej
trwania i najpóźniej do 14 dni po wygaśnięciu ważności bonu promocyjnego wysłanego przez
organizatora.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2021r.
2. Regulamin jest dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej
www.sanitysystem.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
udostępnienia regulaminu w nowym brzmieniu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.

