
    
      

REGULAMIN PROMOCJI 

GOLD SALE 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§  1. Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Złota Jesień w Jubiler SEZAM” (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 stacjonarnych Jubiler SEZAM oraz na sklepie internetowym 
www.jubilersezam.pl należących do Organizatora („Jubiler SEZAM”).  

4. Promocji podlega biżuteria z oferty Organizatora wykonana ze srebra pozłacanego oraz wybrana 
biżuteria złota 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 21.09.2020 do odwołania lub do wyczerpania produktów 
wyznaczonych do Promocji. 

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 wybranej biżuterii wyznaczonej do GOLD SALE w okresie 
obowiązywania Promocji otrzyma rabat w wysokości 15%. 

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

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

http://www.jubilersezam.pl/


5. 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.  

 


