
REGULAMIN PROMOCJI „Black Weekend” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Black Weekend”zwanej dalej „Promocją” jest Poplawska Group 

Sp. z o.o. Sp. k. 51-361 Wilczyce ul. Clareny 2, KRS 0000302611 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 27.11.2020r. do dnia 30.11.2020 r. („Okres Obowiązywania”). 

3. Treść  niniejszego  regulaminu  Promocji  („Regulamin”)  jest  dostępna  na stronie internetowej 

Organizatora www.clarena.pl. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Promocja polega na możliwości zrobienia zakupów dowolnym kanałem sprzedaży (np. w 

firmowym salonie sprzedaży, za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w sklepie 

internetowym), ze zniżką 40%.  

2. Uczestnikiem  Promocji  może  być  każdy  Klient  (osoba  fizyczna  mająca  pełną  zdolność  

do czynności  prawnych oraz zarejestrowani przedsiębiorcy będący w bazie klientów 

Clarena), którzy w czasie trwania promocji zrobią zakupy dowolnym kanałem sprzedaży (np. 

w firmowym salonie sprzedaży, czy za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w sklepie 

internetowym). 

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wielokrotnie. 

4. Promocja dotyczy produktów z oferty regularnej, z wyłączeniem produktów z oferty 

wyprzedażowej oraz wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu. 

5. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnik może z niej skorzystać dokonując zakupów 

dowolnym kanałem sprzedaży (np. w firmowym salonie sprzedaży, czy za pośrednictwem 

biura obsługi klienta oraz w sklepie internetowym). 

6. W okresie obowiązywania promocji, czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.  

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają jedynie 

charakter informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji 

zobowiązany jest  zapoznać  się  z  treścią  Regulaminu. Udział  w Promocji oznacza  

jednoczesną  akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.11.2020 r. 

http://www.clarena.pl/

