Regulamin Promocji
„Płać z Visa Checkout w OleOle!”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Płać z Visa Checkout w OleOle!” (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:
E0003818WBW, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Organizator).
2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają
znaczenie jak w Regulaminie Serwisu https://www.oleole.pl/cms/regulamin.bhtml
(Regulamin Serwisu).
3. Promocją objęte są wszystkie Towary z dostępnej w okresie Promocji oferty Sklepu
Internetowego (Produkt Promocyjny) z wyłączeniem zestawów towarów oznaczonych
podczas składania zamówienia jako „zestaw”, Produktów Ratalnych, Produktów
Ubezpieczeniowych, Kodów aktywacyjnych, transportu oraz usług związanych z dostawą
towarów, w tym Usług Dodatkowych.
4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.oleole.pl (Sklep Internetowy) i
polega na udzielaniu rabatów obniżających cenę Produktu Promocyjnego/Produktów
Promocyjnych o kwotę 50 zł brutto (Rabat), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
5. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od 03.04.2018 r. od godz. 10:00 do
31.05.2018 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina złożenia Zamówienia na serwer Sklepu
Internetowego) lub do wyczerpania puli Rabatów, w zależności od tego które zdarzenie
nastąpi wcześniej. Pula Rabatów o wartości 50 zł wynosi 5000 sztuk.
6. O wyczerpaniu puli Rabatów Organizator powiadomi w Sklepie Internetowym na stronie:
https://www.oleole.pl/cms/visa-checkout.bhtml.

II. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji (Uczestnik Promocji) jest Klient, który w Sklepie Internetowym
(z wyłączeniem COK), w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu,
złoży Zamówienie na Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne o łącznej wartości minimum
200 zł brutto, przy czym minimalna wartość przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego w
Zamówieniu nie może być niższa niż: 51 zł brutto, a następnie zapłaci jego cenę z
wykorzystaniem sposobu płatności Visa Checkout.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia ma
możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora kodu VISA50 (Kod rabatowy),
przy pomocy którego może skorzystać z Rabatu.
3. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania Promocji w Sklepie Internetowym.

III. Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym dotyczącymi produktów
finansowych w Sklepie Internetowym.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie dla sposobu płatności Visa Checkout.

3. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie
Internetowym, w ramach innych promocji.
4. Jeden Klient może kupić tylko jedną sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
5. Jeden Klient może wykorzystać Kod rabatowy tylko jeden raz tj. złożyć tylko jedno
Zamówienie na Produkt promocyjny/Produkty Promocyjne z użyciem Kodu rabatowego.
6. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego zwracana należność za Produkt Promocyjny
uwzględniać będzie zapłaconą przez Klienta cenę z wykorzystaniem Rabatu.
7. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.
8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
9. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie
pisemnej i przesłane pocztą Organizatorowi w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od
zakończenia Promocji na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
z dopiskiem „Płać z Visa Checkout w OleOle!”.
10. Reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi powinny zawierać dane pozwalające na jednoznaczną
identyfikację osoby wnoszącej reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi oraz kontakt z tą osobą,
takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu, a także opis okoliczności
stanowiących podstawę do ich wniesienia. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych
Klienta, o których mowa w pkt. 10 odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach przeprowadzenia postępowań
wymienionych w pkt. 9 tj. postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia zastrzeżeń lub uwag.
11. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 10 jest Organizator.
12. Klientom przysługuje prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
usunięcia; podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia
postępowań wymienionych w pkt. 9 tj. postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia
zastrzeżeń lub uwag.
13. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku z wniesieniem przez nich reklamacji, zastrzeżeń
lub uwag są wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego, rozpatrzenia zastrzeżeń lub uwag, nie podlegają dalszemu
przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące
przepisy i niniejszy Regulamin Promocji. Po upływie tego okresu są one niszczone.
14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego
dostępny pod adresem: http://www.oleole.pl/cms/regulamin.bhtml
15. Regulamin Promocji oraz Regulamin Serwisu dostępne są na stronie: www.oleole.pl.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2018 r. od godz. 10:00.

