
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI OBRĄCZKOWEJ                                                                
Łączymy Szczęścia w Pary 

(dalej: „Regulamin”) 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Łączymy szczęścia w pary” (dalej: „Promocja”). 
2. Organizatorem promocji jest Firma Sklep Jubilerski Sezam Bogdan Buczek z siedzibą w Starym 

Sączu (33-340), ul. Rynek 10. (dalej: Organizator) 
3. Promocja będzie miała miejsce w dniach 29.12.2022 do odwołania bądź do wyczerpania 

pierścionków o Nr.Kat.: 34U20-RSG1200. 
4. Promocja będzie dostępna we wszystkich salonach stacjonarnych Jubiler SEZAM oraz na sklepie 

internetowym www.jubilersezam.pl 
5. W promocji biorą udział obrączki wykonane ze złota pr.585 (14karat) z oferty Organizatora w 

pełnej cenie, nie objęte żadnym innym rabatem. 
6. Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu, który ustanawia zasady i warunki 

udziału w Promocji.  
7. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 
 

 § 2.Warunki promocji 
 

1. Każdy Klient, dokonujący zakupu pary obrączek wskazanych w § 1 ust. 5 , otrzyma w prezencie 
złoty pierścionek o nazwie Obrączka Miłości.  

2. Produktów zakupionych w promocji nie można wymienić ani zwrócić. Produkty wykonane na 
zamówienie nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 

3. Obrączki miłości nie można wymienić na gotówkę. 
4. Złoty pierścionek nie przysługuje do obrączek zamówionych przed wprowadzeniem promocji. 
5. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w promocji 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta. 
 
 

§ 3. Ustalenia końcowe 
 

1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
2. Wszelkie informacje oraz Regulamin promocji są do wglądu w siedzibie Organizatora w § 1 ust. 

2 oraz w Salonach Jubilerskich SEZAM i na stronie internetowej www.jubilersezam.pl/promocje. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez podawania 

przyczyny. Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez klienta w toku Promocji. 
 


