
Regulamin promocji „Wszystkie apaszki 7% taniej"

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą:„Wszystkie apaszki 7% taniej" określają zasady funkcjonowania, 
warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące 
osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem Promocji „Wszystkie apaszki 7% taniej" (dalej: „Promocja”) jest Avis haft komputerowy Ewelina 
Chmielnicka ul. Dalkoska 12/6 62-200 Gniezno, adres e-mail.: sklep@sweetapaszka.pl, nr tel.: 516182102 
(opłata wg cennika operatora)
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod 
adresem https://sweetapaszka.pl/bandany-dla-psa
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w serwisie sweetapaszka.pl
5. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniają Warunki Promocji (dalej: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w 
Warunkach Promocji obejmujące 7% rabatu na wszystkie bandany dostępne w sklepie internetowym 
sweetapaszka.pl (dalej: „Przedmiot Promocji”).
3. Promocja obowiązuje 03.06 do 06.06. 2021r do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy zawrzeć Umowę Sprzedaży wybranych Produktów z kategorii 
https://sweetapaszka.pl/bandany-dla-psa i wpisać obowiązujący w promocji kod promocyjny WEEK7 w koszyku 
zakupowym w miejscu „Mam kupon rabatowy”, a następnie klikając „Użyj” , wtedy podstawowa cena zakupu 
zostane obniżona o 7%. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na sweetapaszka.pl
7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na 
jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2021 r.

III. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w drogą elektroniczną na adres:
sklep@sweetapaszka.pl lub listownie na adres Avis haft komputerowy Ewelina Chmielnicka ul.Dalkoska 12/6 62-
200 Gniezno (dalej: „Reklamacje”) załączając wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na 
https://sweetapaszka.pl/pl/i/Formularze-do-pobrania/19 
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, 
danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających 
Reklamację.
3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu 
Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Zwrot zakupionych w ramach promocji produktów niepersonalizowanych następuje zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni z 
załączonym, wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu. Produkty personalizowane – haftowane na 
indywidualne zlecenie klienta nie podlegają nieuzasadnionemu zwrotowi (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 3) w której przedmiotem świadczenia jest 
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb)
Formularz zwrotu jest dostępny pod adresem https://sweetapaszka.pl/pl/i/Formularze-do-pobrania/19

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem https://sweetapaszka.pl/pl/i/Regulaminy-promocji/23
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio 
postanowienia Regulaminu.
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3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji.  Szczegóły dotyczące 
zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności , dostępnej pod adresem 
https://sweetapaszka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej 
przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, sprzedaży produktów lub 
świadczenia usług drogą elektroniczną
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi

5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator promocji udostępni tekst jednolity 
Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują 
od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.
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