Regulamin promocji

1. Organizator Programu
Promocja organizowana jest przez firmę Hilding Anders Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Murowanej
Goślinie przy ul. Polnej 17, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań–
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000006104, NIP: 778-13-73-655 o kapitale zakładowym
w wysokości 500.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Definicje
a) Uczestnik - każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która dokona w salonach dystrybutorów firmy
Hilding Anders Polska Sp. z o.o. zakupu wybranych modeli materacy z aktualnej kolekcji Original i Select
marki Hilding, w okresie od 12 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015.
b) Dystrybutor – kontrahent regularnie dokonujący zakupów w firmie Hilding Anders Polska Sp. z o.o.,
oferujący markę Hilding na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
c) Cennik sugerowany detaliczny - bieżący cennik sugerowany detaliczny produktów marki Hilding firmy
Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
3. Zakres czasowy i terytorialny promocji
a) Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o. od dnia 12
czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015.
b) Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jako sklepy uczestniczące w Promocji.
4. Zasady promocji
a) Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która w czasie trwania
promocji dokona w salonach Dystrybutorów marki Hilding, zakupu wybranych modeli materacy z
aktualnej kolekcji Original i Select marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o. Promocja dotyczy
następujących modeli materacy:
- Original Mild
- Original Thermo
- Original Multi
- Select Thermo
- Select Massage
- Select Dynamic
2. Oferta nie dotyczy produktów w rozmiarach nietypowych.
3. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone w salonach Dystrybutorów marki Hilding
w okresie obowiązywania Promocji.
4. Klient dokonujący zakupu wybranego materaca z kolekcji Original i Select z aktualnej oferty marki
Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o. otrzymuje rabat 20% na ten materac liczony od
sugerowanej ceny detalicznej.

5. Akcesoria, łóżka kontynentalne oraz pozostałe materace z kolekcji Original i Select nie biorą udziału w
promocji.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
7. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
9. Regulamin akcji jest dostępny na stronie www.hilding.pl.
5. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu i organizacji Promocji mogą być składane
w formie pisemnej na adres e-mail: orders.pl@hildinganders.com w ciągu 14 dni od zakończenia
Promocji.
b) Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator
opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz na przepisach polskiego prawa, w szczególności
Kodeksu Cywilnego. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
c) Wszelkie pytania dotyczące Promocji należy kierować na adres e-mail: orders.pl@hildinganders.com.
6. Postanowienia końcowe
a) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w salonach Dystrybutorów oraz
na stronie www.hilding.pl.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego regulaminu,
w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Promocji, a także przedłużenia, skrócenia,
bądź przerwania Promocji w każdym czasie. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji, jak również nowa
treść Regulaminu dostępne będę w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hilding.pl.
c) Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. W sprawach nie objętych
postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
d) Udział w Promocji jest dobrowolny.
e) Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

