REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„I LOVE SHOPPING“
A.

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorami Akcji Promocyjnej pod nazwą „I LOVE SHOPPING”
(dalej: Akcja Promocyjna) są:
A. Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy,
ul. Wilczej 50/52, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000022276, NIP: 527-17-38-737, REGON: 012402670,
kapitał zakładowy 305 550,00 zł.
B. Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000004199, NIP 5220059682, REGON:
010279247, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł.
(dalej łącznie: Organizator).
2. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu czytelnikom magazynów
„JOY” (nr wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017),
„HOT Moda” (nr wydania 04/2017) skorzystania ze zniżek na
podstawie kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w
magazynach „JOY” ((nr wydania 04/2017)), „Cosmopolitan” ((nr
wydania 04/2017)), „HOT Moda” ((nr wydania 04/2017)) (dalej:
Kupon Rabatowy).
3. Każdy z Kuponów Rabatowych będzie uprawniał do zrobienia
zakupów w sklepie stacjonarnym/punkcie biorącym udział w Akcji
Promocyjnej (dalej łącznie: sklep stacjonarny) oraz sklepie
internetowym firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej lub do
skorzystania z usługi oferowanej przez firmę uczestniczącą w Akcji
Promocyjnej (dalej: Partner) ze zniżką w wysokości określonej na
każdym z Kuponie Rabatowym
4. Partnerami Akcji Promocyjnej są:
Firmy zaprezentowane na łamach ww. magazynów, działające na
terenie Polski, udzielające czytelnikom magazynów „JOY” (nr
wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017), „Hot
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Moda” (nr wydania 04/2017), na podstawie Kuponu Rabatowego,
zniżki na zakupy w sklepach stacjonarnych biorących udział w Akcji
Promocyjnej oraz w sklepie internetowym lub na usługi przez nie
oferowane, w formie i terminie opisanym w niniejszym regulaminie.
B.

Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które nie
posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować
uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu Rabatowego za zgodą
przedstawiciela ustawowego), która nabyła magazyn „JOY” (nr
wydania 04/2017) lub „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017) lub „Hot
Moda” (nr wydania 04/2017) i posiada zamieszczony w nich Kupon
Rabatowy oraz która zechce skorzystać z zamieszczonego w w/w
magazynie Kuponu Rabatowego oferującego zniżkę w sklepach
stacjonarnych biorących udział w Akcji Promocyjnej oraz sklepie
internetowym Partnera (dalej: Uczestnik) Uczestnik Akcji
Promocyjnej ma jedynie prawo, a nie obowiązek skorzystania z
Kuponu Rabatowego i określonej w nim zniżki.

C.

Czas trwania Akcji Promocyjnej
Każdy Kupon Rabatowy zamieszczony w magazynach „JOY” (nr
wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017), „Hot
Moda” (nr wydania 04/2017), będzie realizowany w sklepie
stacjonarnym biorącym udział w Akcji Promocyjnej w dniach 17 - 19
marca 2017 roku; w sklepie internetowym w dniach 17 – 21 marca
2017 roku; na usługi Partnera w dniach 17 - 26 marca 2017 roku na
obszarze całego kraju RP w sklepach stacjonarnych biorących udział
w Akcji Promocyjnej, w godzinach ich otwarcia oraz w sklepie
internetowym. Partner oferujący zniżkę w sklepie internetowym lub
na usługi może sam określić termin w którym obowiązuje oferowany
rabat, rozpoczęcie honorowania przekazanego rabatu nie może
rozpocząć się wcześniej niż 17 marca 2017.

D.

Zasady Akcji Promocyjnej
1. Każdy z Kuponów Rabatowych zamieszczonych w magazynach
„JOY” (nr wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017),
„Hot Moda” (nr wydania 04/2017)określa wyczerpująco wartość
żniżki udzielonej na zakupy w okresie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
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2. Żaden z Kuponów Rabatowych zamieszczonych w magazynach
„JOY” (nr wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017),
„Hot Moda” (nr wydania 04/2017) nie może być wymieniony na
gotówkę. Każdy Kupon Rabatowy uprawnia tylko i wyłącznie do
skorzystania ze zniżki na zakupy w sklepach stacjonarnych biorących
udział w Akcji Promocyjnej oraz sklepie internetowym Partnera
3. Aby zrealizować Kupon Rabatowy należy go wyciąć z ww.
magazynów oraz w dniach: - 17 – 19 marca 2017 roku dla sklepu
stacjonarnego;
- 17 – 21 marca 2017 roku dla sklepu internetowego;
- 17- 26 marca 2017 roku dla skorzystania z usługi
przedstawić go przy zakupie wybranego produktu lub skorzystania z
usługi w sklepie stacjonarnym biorącym udział w Akcji Promocyjnej.
Zniżki będą udzielone we wskazanym okresie w sklepach
stacjonarnych biorących udział w Akcji Promocyjnej oraz oferujących
produkty marek lub usługi wskazane na Kuponie Rabatowym w
godzinach ich otwarcia. W przypadku zakupów w sklepie internetowy
Partnera przy płaceniu należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujący
się na Kuponie Rabatowym.
4. Zniżka z Kuponu Rabatowego może być wykorzystana przez
Uczestnika tylko raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu
zakupu Kupon Rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie
stacjonarnym, (kod przy zakupach w sklepie internetowym można
aktywować tylko jeden raz), w którym dokonano zakupu. Zniżka
wynikająca z Kuponu Rabatowego nie łączy się z innymi promocjami,
nie kumuluje się z innymi zniżkami oraz innymi Kuponami
Rabatowymi. Połączenie z innymi formami rabatowymi może
nastąpić jedynie w przypadku, kiedy taka informacja zostanie
zakomunikowana na Kuponie Rabatowym.
5. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu Rabatowego nie będą
realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej
6. Do uzyskania zniżki w sklepie upoważnia tylko i wyłącznie
oryginalny kupon rabatowy pochodzący z numeru wydania 04/2017
magazynów „JOY”, „Cosmopolitan” lub „Hot Moda”. Organizator
zastrzega, że w przypadku Kuponów Rabatowych podrobionych,
przerobionych lub nieczytelnych obsługa sklepów stacjonarnych
objętych Akcją Promocyjną może odmówić udzielenia zniżki
Uczestnikowi posługującemu się takim Kuponem Rabatowym.
7. Zwrot produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej jest
możliwy na ogólnych zasadach dostępnych w sklepach, w których
dokonano zakupów.
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8. Adresy sklepów stacjonarnych wszystkich Partnerów biorących udział
w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.hotmoda.pl,
www.joy.pl www.cosmopolitan.pl
E.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

E.

Postanowienia końcowe.
Każdy Partner zobowiązuje się udzielić zniżki każdemu
Uczestnikowi Akcji Rabatowej na podstawie każdego okazanego
przez Uczestnika Kuponu Rabatowego pochodzącego z magazynów
„JOY” (nr wydania 04/2017), „Cosmopolitan” (nr wydania 04/2017),
„Hot Moda” (nr wydania 04/2017) zgodnie z zasadami opisanymi
kuponie niniejszym regulaminie, przy czym zniżka nie będzie
udzielana na towary objęte inną promocją, obniżką cen bądź
wyprzedażą. Połączenie z innymi formami rabatowymi może nastąpić
jedynie w przypadku kiedy taka informacja zostanie zakomunikowana
na Kuponie Rabatowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane
przez obsługę sklepów stacjonarnych biorących udział w Akcji
Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na
realizację zniżek w poszczególnych sklepach stacjonarnych biorących
udział w Akcji Promocyjnej oraz w sklepie internetowym Partnera.
Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika ma
warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym regulaminem.
Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną, należy zgłaszać
pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem w terminie najpóźniej do 14 dni od
daty zakończenia akcji.
Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie
internetowej
www.cosmopolitan.pl
www.joy.pl
,
www.hotmoda.pl

Spory.
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla Organizatora.
2. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
regulaminem
zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
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