REGULAMIN PROMOCJI „Płać BLIKIEM i zgarnij 20 zł rabatu!”
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest firma Ravelo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2, 02-460,
WARSZAWA, Polska) zwana dalej „Organizatorem”, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000442101, NIP 5252543576,
Kapitał zakładowy 315.000 PLN
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Ravelo.pl określa Regulamin zakupów
dostępny pod adresem http://www.ravelo.pl/
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Płać BLIKIEM i zgarnij 20 zł rabatu!”
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci sklepu Ravelo.pl, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym
www.ravelo.pl
2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na dodane do koszyka towary według następujących zasad.
2.1 Przy dodaniu do koszyka towarów o wartości co najmniej 60 zł, użytkownik otrzymuje 20 zł rabatu.
3. Rabat zostanie naliczony automatycznie po wybraniu formy płatności BLIK.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 24 listopada 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku lub do dnia wyczerpania puli płatności objętych
promocją.
§ 4. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o
ochronie danych osobowych (Dz .U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku, o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.ravelo.pl
w zakładce profilu Klienta.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 1 dnia od daty udostępnienia go na stronie www.ravelo.pl.
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, będą realizowane na podstawie zapisów
obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.ravelo.pl.

