Regulamin promocji
„BLACK FRIDAY”

§ 1. P
 ostanowienie wstępne

1.

Niniejszy

Regulamin

precyzuje

warunki

promocji

„BLACK

FRIDAY”

(„Promocja”) realizowanej sklepie internetowym dostępnym pod adresem
healthlabs.pl („Sklep internetowy”).
2. Organizatorem Promocji jest

Health Labs Care Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Health Labs Sp. z o.o.) z siedzibą: 15-003
Białystok, ul. Sienkiewicza 83/1 lok. 200, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000851383, NIP 9662131622, REGON 383828819
a. Adres do korespondencji: ul. Klimczaka 1, Segment E,
02-797 Warszawa
b. Email: kontakt@healthlabs.pl
c. Obsługa Klienta: +48 85 733 91 64
d. Sklep internetowy: healthlabs.pl
§ 2. W
 arunki uczestnictwa

1.

Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i polega na możliwości
zakupu przez Klienta („Uczestnika Promocji”), w sposób i na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, produktów w Sklepie Internetowym.

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego którzy w okresie
obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu
produktów i wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „DODAJ KOD
RABATOWY”) kod rabatowy: blackfriday i potwierdzą go klikając przycisk
“DODAJ KOD”.
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4. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków
określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3. Z
 asady Promocji

1.

Promocja w Sklepie internetowym promocja trwa
od 27.11.2020 r. od godziny 0:00
do 27.11.2020 r do godziny 23:59.

2. Udział w Promocji polega na:
a. wyborze przez Uczestnika Promocji określonych produktów
w Sklepie internetowym i dodaniu ich do „koszyka”,
b. podania przez Uczestnika kodu rabatowego blackfriday
w odpowiednim polu w formularzu zamówienia,
c. finalizacji Zamówienia – dokonania zakupu produktów.
3. W okresie trwania Promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu
internetowego uzyskanie rabatu w wysokości:
a. 20% pod warunkiem, że wartość produktów dodanych do koszyka o
wartości

do

399,99 zł i Uczestnik Promocji przed finalizacją

Zamówienia wpisze kod rabatowy blackfriday w polu WPISZ KOD
RABATOWY i potwierdzi kod klikając przycisk “DODAJ KOD”.
b. 25% pod warunkiem, że wartość produktów dodanych do koszyka o
wartości od 400 zł do 699,99 zł i Uczestnik Promocji przed finalizacją
Zamówienia wpisze kod rabatowy blackfriday w polu WPISZ KOD
RABATOWY i potwierdzi kod klikając przycisk “DODAJ KOD”.;
c. 30% pod warunkiem, że wartość produktów dodanych do koszyka o
wartości od 700 zł do 999,99 zł i Uczestnik Promocji przed finalizacją
Zamówienia wpisze kod rabatowy blackfriday w polu WPISZ KOD
RABATOWY i potwierdzi kod klikając przycisk “DODAJ KOD”.;
d. 35% pod warunkiem, że wartość produktów dodanych do koszyka o
wartości

do 1000 zł i Uczestnik Promocji

przed finalizacją

Zamówienia wpisze kod rabatowy blackfriday w polu WPISZ KOD
RABATOWY i potwierdzi kod klikając przycisk “DODAJ KOD”.;
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4. Wartość rabatu odliczana jest od aktualnej ceny zakupionych produktów i
jest naliczany automatycznie. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych i
udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto. Rabat nie dotyczy
kosztów wysyłki.
5. Darmowa dostawa obowiązuje w przypadku Zamówienia złożonego na
kwotę co najmniej 300 zł [po rabatach].
6. Promocja i udzielany rabat nie łączy się z innymi promocjami
obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W
przypadku obowiązywania innych promocji, kodów
promocyjnych/zniżkowych Klient ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o
którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej
promocji. Wpisanie kolejnego kodu rabatowego po kodzie blackfriday
powoduje usunięcie kodu blackfiday w ramach niniejszej Promocji.
7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi
przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach
Promocji zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
8. W przypadku, gdy na skutek częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży
wartość produktów zakupionych (nieobjętych odstąpieniem od umowy) nie
osiąga wartości wymaganej dla otrzymania rabatu udzielonego w chwili
dokonania zakupu, udzielony rabat ulega stosonemu obniżeniu
odpowiednio do progów wskazanych w § 3 punkt 3. A rozliczenie różnicy
powstałej na skutek obniżenia wartości rabatu zostanie dokonana przy
zwrocie ceny uiszczonej za produkty objęte odstąpieniem od umowy.
§ 4. R
 eklamacje

1.

Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być
zgłaszane w

ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia

Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mailowy
kontakt@healthlabs.pl.
2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14
dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym
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klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej, według wyboru Uczestnika Promocji.
§ 5. P
 ostanowienia końcowe

1.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu
internetowego pod linkiem healthlabs.pl.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają
praw klientów z tytułu rękojmi.
4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników
Promocji i przetwarza dane osobowe Uczestników niezbędne do organizacji
Promocji w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie sklepu
internetowego oraz Polityce prywatności sklepu internetowego.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania
niniejszej Promocji, jednakże nastąpi to bez uszczuplenia praw nabytych
przez Uczestników Promocji przed dniem dokonania zmiany. Wszelkie
zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie 1 dnia od daty umieszczenia
zmiany na stronie Sklepu internetowego, jednakże nie będą dotyczyły
Zamówień dokonanych do dnia wejścia w życie tych zmian.
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą
miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa - przepisy kodeksu cywilnego,
Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących
aktów prawnych.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r.

Białystok, 26.11.2020 r.
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