
Regulamin Promocji „Upoluj Rabat” 
 
 
 

1. Organizatorem Promocji „Upoluj Rabat” (zwaną dalej Promocją), jest Lady Creatrix 
jewellery Kamila Mielczarek-Jajszczyk z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Jasna 
6/2, Regon 147008921 (dalej: Organizator). 

 
2. Promocja obowiązuje od 9.03.2015r do 31.12.2015r. 

 
3. W ramach Promocji, w czasie jej trwania, uczestnicy mogą otrzymać kupony 

rabatowe, w wybranych przez Lady Creatrix jewellery miejscach (targi, giełdy) lub 
podczas wybranych przez Organizatora wydarzeń lub świąt. 

 
4. Kupony rabatowe dotyczą zakupów na stronie Lady.pl i uprawniają do otrzymania 

zniżki za zakupy w wysokości określonej na kuponie. 
 

5. Każdy kupon rabatowy ma określony kod rabatowy uprawniający do zakupów ze 
zniżką. Jeden klient może wykorzystać tylko jeden kupon o danym kodzie rabatowym 
podczas trwania Promocji. 

 
6. Każdy kupon rabatowy ma określoną ważność. Data ważności kuponu zapisana jest na 

kuponie. Po upłynięciu ważności kuponu, dany kod rabatowy nie uprawnia do 
otrzymania produktów z rabatem. 

 
7. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją jej zasad. 

 
8. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, lub mailowo na 
adres ladycreatrix@gmail.com w okresie trwania Promocji. W pozostałym zakresie 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie reklamacje 
rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia 
reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika 
będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej 
załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia 
odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w 
wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały 
uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem 
powszechnym.  

 
9. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie 

internetowej www.LadyC.pl  
 

10. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania 

Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez uczestników przed 
dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym 
regulaminie będą obowiązywały na stronie www.Lady.pl od dnia ich ogłoszenia. 


