REGULAMIN PROMOCJI
„SUMUJ RABATY, PŁAĆ MNIEJ”
(zwany dalej: Regulaminem)
I.

Postanowienia ogólne
1. Promocja „SUMUJ RABATY, PŁAĆ MNIEJ” (zwana dalej „Promocją”)
jest prowadzona przez sklep internetowy (pod adresem www.tmsklep.pl) :
TM Technologie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Morawicy, 32-084 Morawica 355, NIP: PL 6772203278, Regon 356588026,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 144891, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwaną
w treści regulamin TM Technologie.
2. W Promocji mogą brać udział wyłącznie podmioty gospodarcze.
3. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w ramach zakupu przez sklep
internetowy tmsklep.pl.
4. Korzystanie z kuponów rabatowych dostępnych w ramach Promocji jest
dobrowolne.

II.

Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2016 r. i kończy się w dniu
31 grudnia 2016 r.

III.

Warunki uczestnictwa w Promocji
1. W celu uczestniczenia w Promocji osoba zainteresowana wzięciem udziału
w Promocji powinna w okresie trwania Promocji (tj. w okresie od 01 kwietnia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.) dokonać zakupów w sklepie internetowym
tmsklep.pl. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt I ust. 2 i 3 (powyżej) jest
Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: „Uczestnikiem Promocji”).

IV.

Przedmiot i przebieg Promocji
1. W okresie trwania Promocji (tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31grudnia
2016 r.), aby uzyskać:
a) 5% rabatu po dokonaniu zakupu produktów dostępnych w sklepie
internetowym tmsklep.pl powyżej 2000 PLN. Rabat 5% naliczany
jest nawet przy pierwszych zakupach, jeżeli przekraczają kwotę
progową 2000 PLN.
b) 4% rabatu w formie kodu rabatowego do wykorzystania w okresie
trwania Promocji, jeżeli Uczestnik Promocji będzie dokonywał
regularnych zakupów w sklepie internetowym tmsklep.pl, przy czym,
za okres regularny uznaje się dokonywanie zakupów przynajmniej
raz w miesiącu. Za każdy miesiąc w których dokonywane były
zakupy kupujący otrzymuje 0,5 % rabatu, przy czym maksymalny
próg procentowy do uzyskania w tej gałęzi Promocji „SUMUJ
RABTY, PŁAĆ MNIEJ!” wynosi 4%. Podsumowując Uczestnik
Promocji otrzyma 4% rabatu za regularne zakupy najwcześniej po 8
miesiącach. Jeżeli Uczestnik Promocji będzie robił zakupy przez
następne miesiące w sposób ciągły i regularny utrzymuje się ten sam
rabat w stałej wysokości 4%. W przypadku przerwania ciągłości
regularność zakupów liczona jest od początku.

c) 3% rabatu w formie kodu rabatowego do wykorzystania w okresie
trwania Promocji, jeżeli Uczestnik Promocji wystawi opinię
na stronie internetowej ceneo.pl, facebook.pl, opineo.pl pod adresem
sklepu internetowego tmsklep.pl, przy czym kupujący otrzymuje
za wystawienie jednej opinii 0,5%, a maksymalny próg w tej gałęzi
Promocji „SUMUJ RABTY, PŁAĆ MNIEJ!” wynosi 3%.
Podsumowując kupujący otrzyma 3% rabatu za wystawienie 6 opinii
dla produktów lub sklepu internetowego tmsklep.pl na wykazanych
powyżej w Regulaminie stronach internetowych. Kod rabatowy
zostaje przesłany na adres mailowy pod którym identyfikuje się
osoba wystawiająca opinię.
d) 3% rabatu w formie kodu rabatowego za zapis do newsletter’a
tmsklep.pl, otrzymywanego drogą mailową. W przypadku wypisania
z newsletter’a kod rabatowy przestaje działać.
2. Po spełnieniu warunków z podpunktów a,b,c powyżego podpunktu kupujący
do 2 dni roboczych otrzyma maila z kuponem rabatowym do uzyskaniu
zdolności do rabatu.
3. Rabaty w Promocji sumują się, maksymalny rabat możliwy do uzyskania
w całej Promocji wynosi 15%.
4. Rabaty obliczane są od ceny netto produktu, czyli przy posiadaniu możliwości
skorzystania z wszystkich rabatów Uczestnik Promocji płaci: cena netto
pomniejszona o wartość rabatu (5%+4%+3%+3%)+VAT.
5. Uczestnik Promocji nabywając poszczególne stopnie wysokości rabatów
nabywa nowe kody rabatowe, które automatycznie deaktywują poprzednie.
Podsumowując Uczestnik Promocji posiadający 5% rabatu za wykonanie
zakupów powyżej 2000 PLN oraz 2% za wystawienie 4 opinii posiada kod
rabatowy jeden o łącznej sumie rabatów 7%, natomiast po wystawieniu jeszcze
2 opinii uzyskuje nowy kod rabatowy na wysokość 8%, a kod rabatowy 7 %
przestaje być aktywny.
6. Uczestnik Promocji musi identyfikować się jednym adresem mailowym, bądź
udowodnić, że posiadany adres mailowy łączy się z jego nazwą użytkownika.
V.

Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać TM Technologie
na adres: Internetowy sklep TM Technologie Sp. z o.o.www.tmsklep.pl,
Morawica 355, 32-084 Morawica (POLSKA) na piśmie wraz z imieniem,
nazwiskiem, adresem Uczestnika Promocji, dokładnym opisem reklamacji i jej
szczegółowym uzasadnieniem oraz z dopiskiem „SUMUJ RABATY, PŁAĆ
MNIEJ!” nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 lub w wersji elektronicznej
na adres e-mailowy tmsklep@tmsklep.pl
2. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie zrealizowane w 14 dni
od daty wpłynięcia zgłoszenia.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji podane w związku ze zgłoszeniem
reklamacji będą przetwarzane przez tmsklep.pl wyłącznie w ramach
postępowania reklamacyjnego.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę na treść
Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej sklepu: tmsklep.pl.
3. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny.
4. Sklep internetowy tmsklep.pl producenta TM Technologie Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każda zmiana zachodząca
w Regulaminie obowiązuje od następnego dnia roboczego.

