
    
      
                                                 REGULAMIN PROMOCJI ODKRYJ SKARBY SEZAMU   

(dalej: „Regulamin”) 
 

§  1. Postanowienia ogólne 
 

1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Odkryj Skarby Sezamu” (dalej: „Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest Sklep Jubilerski SEZAM Bogdan Buczek z siedzibą w Starym Sączu ul. 
Rynek 10, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Starego 
Sącza pod nr. ewidencyjnym RG.1234l (dalej: „Organizator”).  

3. Promocja będzie dostępna w salonach jubilerskich SEZAM należących do Organizatora („Jubiler 
SEZAM”). Regulamin nie znajduje zastosowania do sklepu internetowego Organizatora. 
Ewentualne promocje dotyczące sklepu internetowego Organizatora wprowadzone zostaną na 
mocy odrębnego regulaminu.  

4. Promocji podlegają dedykowane produkty z oferty Organizatora w pełnej cenie. Promocja nie łączy 
się z innymi promocjami. 

5. Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału 
w Promocji.  

6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§  2. Czas trwania Promocji 
 

1. Promocja będzie obowiązywać od 15.06.2019 do odwołania 

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Klienta w okresie obowiązywania 
Promocji.   
 

§ 3.Warunki Promocji 
 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Klientem”) może zostać każda osoba fizyczna będąca konsumentem 
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Promocji samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby 
pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Każdy Klient, który dokona zakupu produktów z oferty Skarbów Sezamu w okresie obowiązywania 
Promocji za każde wydane 100zł otrzyma 50zł na kolejne zakupy w formie Bonu Prezentowego.   

3. Bon Prezentowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny, w całości będzie zamieniony 
na towar o takiej samej wartości co nominał Bonu lub wyższej za dopłatą. 

4. Otrzymany w Promocji Bon Prezentowy będzie zrealizowany na zakup produktów z oferty 
Organizatora w pełnej cenie, nie objętych żadną inną promocją. Promocje nie dodają się. 



5. Momentem dokonania zakupu w rozumieniu niniejszego postanowienia jest dokonanie zapłaty 
ceny za produkt objęty umową sprzedaży. 

6. Produkty zakupione w Salonach SEZAM nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień 
reklamacyjnych, o których mowa w pkt 7 poniżej. 

7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 
zgłoszenia. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w 
Promocji zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 
 

 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptację Regulaminu. 

2. Klient może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Promocją za pomocą 
poczty elektronicznej pod adresem : centrala@jubilersezam.pl  

3. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora i w Salonach SEZAM wymienionych w 
§ 1 pkt. 3 oraz na stronie internetowej Organizatora, tj. jubilersezam.pl/promocje 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w 
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez podawania przyczyny. 
Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez Klientów w toku Promocji.  

 


