Regulamin Promocji "Wiosenna promocja z MasterPass"
1. Organizatorem promocji „Wiosenna promocja z MasterPass” (Promocja) jest "Euro - net" Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, GIOŚ:
E0003818WZBW, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Usługodawca).
2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.oleole.pl. Promocja
nie jest realizowana za pośrednictwem COK.
3. Promocją objęte są wszystkie Towary w Sklepie Internetowym.
4. Promocja obowiązuje od 2 maja 2016 r. od godz. 00:00 do 12 czerwca 2016 r. do godz. 23:59
- decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego.
5. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który posiada kartę płatniczą (debetowa lub kredytową)
Banku Reiffeisen Polbank i w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji,
zgodnie z Regulaminem Serwisu , złoży Zamówienie na Towary, a następnie zapłaci ich cenę
z wykorzystaniem metody płatności „Płatność MasterPass”, o ile wartość Zamówienia (cena
brutto Towarów objęta Zamówieniem) spełnia warunki wskazane w pkt. 6 poniżej i
jednocześnie nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przez
zapłatę ceny, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się uiszczenie ceny za Towar
zgodnie z Regulaminem Serwisu.
6. Promocja polega na tym, że Klient, będąc uczestnikiem Promocji, otrzyma kod rabatowy OLE
(KRE) o wartości nominalnej 30 zł, o ile wartość Towarów objętych Zamówieniem
przekracza 100 zł. Usługodawca udostępnia w ramach Promocji 2000 szt. KRE. O
wykorzystaniu

KRE

w

okresie

Promocji

Usługodawca

powiadomi

na

stronie:

http://www.oleole.pl/cms/mastercard-raiffeisen.bhtml.
7. KRE może być wykorzystany przez Klienta przy kolejnych zakupach, w Sklepie
Internetowym, w okresie ważności KRE, do zapłaty za Produkty nabywane w Sklepie
Internetowym, z wykorzystaniem metody płatności „Płatność MasterPass” o ile cena co
najmniej jednego z produktów w Zamówieniu będzie co najmniej o 1 zł (brutto) wyższa niż
wartość nominalna KRE.
8. Organizator udostępni KRE Klientowi będącemu uczestnikiem Promocji na Koncie Klienta w
zakładce "Kody rabatowe" nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
Towarów prze Klienta. Niezależnie od tego Organizator prześle Klientowi w wyżej
wymienionym terminie na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji Konta
Klienta informację o KRE przyznanych w ramach Promocji.

9. KRE będzie ważny i aktywny od momentu udostępnienia go Klientowi będącemu
uczestnikiem Promocji na Koncie Klienta w zakładce "Kody rabatowe" do dn. 12 sierpnia
2016 r. do godz. 23:59. KRE mogą być wykorzystane tylko w okresie ich ważności.
10. KRE nie podlegają wymianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
11. KRE przyznawany jest Klientowi biorącemu udział w Promocji, jednorazowo, w okresie
Promocji.
12. KRE nie łączy się z innymi kodami rabatowymi ofertowanymi przez Usługodawcę. W jednym
Zamówieniu lub rezerwacji Klient może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
13. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie
pisemnej i przesłane pocztą w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia Promocji na
adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.
14. Niniejszy regulamin (Regulamin) oraz Regulamin Serwisu dostępne są na stronie:
http://www.oleole.pl/cms/mastercard-raiffeisen.bhtml
15. O ile z Regulaminu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w
Regulaminie Serwisu.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz
obowiązujące przepisy prawa.

