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REGULAMIN PROMOCJI NOMINATION 3+1 
(dalej: „Regulamin”) 

 
 

§  1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „NOMINATION 3+1” (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 stacjonarnych salonach jubilerskich SEZAM w Nowym Sączu w 
Hipermarkecie Auchan oraz w Tarnowie w Galerii Tarnovia należących do sieci sklepów 
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 wszystkie linki NOMINATION Composable oraz bransoletki bazy o Nr.Kat: 
30000 dostępne na salonie w pełnej cenie  z wyłączeniem elementu uzupełniającego bazę: SINGLE 
Link (Nr.Kat: 030090).  

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  
 

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

7. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 

§ 2 
Czas trwania Promocji 

 
1. Promocja będzie obowiązywać od 02.01.2020 do odwołania lub do wyczerpania bransoletek baz. 

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

Promocji.   
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§ 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. Klient, który zakupi 3 linki Composable w cenie regularnej otrzyma w prezencie bransoletkę bazę 
NOMINATION o Nr.Kat: 30000.  

3. Warunkiem otrzymania bransoletki bazy NOMINATION w rozumieniu niniejszego postanowienia 
jest dokonanie zapłaty za 3 linki Composable. 

4. Towar zakupiony w Salonach Jubilerskim SEZAM nie podlega zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień 
reklamacyjnych, o których mowa w pkt 5 poniżej. 

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

 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją 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 Salonach SEZAM wymienionych w § 1 
pkt. 3 oraz na stronie internetowej Organizatora, tj. www.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.  

 


