REGULAMIN PROMOCJI „Bonus na START ”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest C-AIM Sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Przejazdowej 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666117,
o kapitale zakładowym 6000 PLN, zwana dalej Organizatorem.

1.2.

Miejscem promocji jest terytorium Polski.

1.3.

Czas trwania sprzedaży promocyjnej obejmuje okres od 01 sierpnia 2017 roku
do 30 października 2017 roku.

1.4.

Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne lub podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, które dokonają zakupów w firmie CAIM , dalej nazywane „ Klientami”

1.5.

W przypadku osób fizycznych uczestnikami programu mogą być wyłącznie
osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6.

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające Kupon
Rabatowy, który upoważnia do skorzystania z rabatu, lub nagrody rzeczowej.

1.7.

Kupon rabatowy może być wystawiany

podmiot prowadzący działalność

gospodarczą lub osobę fizyczną.
1.8.

„Kupon Rabatowy” otrzymują osoby, które odbyły szkolenie organizowane w
firmie C-AIM Sp. z o.o.

2.

ZASADY PROMOCJI
2.1.

Jednorazowy „KUPON RABATOWY -500 ZŁ”

2.2.

Każdy Klient, posiadający ważny kupon uzyskuje prawo do rabatu w
wysokości 500 zł netto przy zamówieniu dowolnego systemu oferowanego
przez Organizatora na kwotę minimum 20.000 zł netto lub zamiennie prawo
zakupu za 1 złoty jednego z 2 produktów : Tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0
SM-T280 7 1.5GB+8GB 200GB WiFi Biały lub kamera samochodowa, wideo
rejestrator MIO MiVue 608.

2.3.

Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny obowiązującej w
momencie składania zamówienia.

2.4.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest dostarczenie

oryginału Kuponu

Rabatowego.
2.5.

Klient na zamówieniu określa czy wybiera rabat , czy

produkt w cenie

specjalnej określony w punkcie 2.2., nie podanie tej informacji na zamówieniu
jest równoznaczne z rezygnacją z promocji.
2.6.

Kupon Rabatowy obowiązuje na jedno zamówienie złożone w terminie
określonym w punkcie 1.3.

2.7.

Rabat udzielany jest w momencie wystawienia faktury na zamówienie, przy
którym Klient chce skorzystać z Kuponu Rabatowego.

2.8.

W przypadku wyboru produktu promocyjnego z punktu 2.2. jest on
dostarczany w terminie 20 dni od daty złożenia zamówienia.

2.9.

Przekazanie

przez

Klienta

danych

uniemożliwiających

lub

znacznie

utrudniających dostarczenie zakupionego w specjalnej cenie produktu
powoduje jego przepadek.
2.10.

Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za

jakość i

użyteczność

zakupionych w cenie promocyjnej produktów (w tym, jeżeli ma to
zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy).
2.11.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w
treści gwarancji o ile do zakupionego produktu dołączona jest karta
gwarancyjna.

2.12.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

modeli

produktów

promocyjnych, na odpowiedniki o podobnej wartości, jeżeli w jego ocenie nie
wpłynie to na pogorszenie jakości tychże nagród.
2.13.

Prawa wykorzystania Kuponu Rabatowego nie można przenieść na osobę
trzecią.

3.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1.

Reklamacje dotyczące przebiegu sprzedaży promocyjnej mogą być przesyłane
na piśmie na adres C-AIM Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 2B, 02-496 Warszawa,
nie później niż w terminie 7 dni.

3.2.

Pisemna reklamacja musi zawierać dane Klienta składającego reklamację tj. w
szczególności firmę, dokładny adres, numer telefonu a także opis
i uzasadnienie reklamacji.

3.3.

Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od ich
otrzymania.

3.4.

Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na
adres wskazany w reklamacji.

3.5.

Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna
i niezaskarżalna.

3.6.

W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient
wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości faktury.

3.7.

W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup, których został udzielony
rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Organizator zwraca tylko i
wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
4.1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to
w jego ocenie znacząco na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji
”Bonus na START”. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w
analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.

4.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku
pozostającego w związku z promocją „Bonus na START” naruszenia przez
Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

4.3.

Niniejszy regulamin umieszczony został na stronie internetowej www.caim.pl.

