
REGULAMIN PROMOCJI „Moc czerni. Dodatkowe 5% rabatu.”  

(zwany dalej: Regulaminem)  

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Promocja „Moc czerni. Dodatkowe 5% rabatu” (zwana dalej „Promocją”) jest prowadzona przez 

sklep internetowy (pod adresem https://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.  

II. Czas trwania Promocji  

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 3 października 2017 r. i trwa do 31 grudnia 2017 r.  

III. Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. W celu uczestniczenia w Promocji osoba zainteresowana wzięciem udziału w Promocji 

powinna w okresie trwania Promocji 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 aby uzyskać: 5% rabatu od ceny netto na produkty w kolorze 

czarnym dostępne w sklepie internetowym -należy dokonać ich zakupu przez platformę 

sklepową (strona internetowa: https://www.tmsklep.pl/ )  

2. Rabaty obliczane są od ceny netto produktu.  

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 „Moc czarni. Dodatkowe 

5% rabatu.” nie później niż do dnia 14 stycznia 2018 r. 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. 
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