REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
RABAT 70% NA AKCESORIA PODRÓŻNE PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ
WALIZKI/KOSMETYCZKI PODRÓŻNEJ
(obowiązuje od dnia 26.04.2019 r. do odwołania)
1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Organizatorem akcji „Rabat 70% na akcesoria podróżne” („Promocja”) jest firma
OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000604045, posiadająca NIP 826-000-07-80,
REGON 005176399.

1.2.

W ramach Promocji Klient, który kupi dowolną walizkę lub kosmetyczkę podróżną (lista
modeli objętych promocją dostępna w pkt. 3.2 ), ma możliwość zakupienia akcesoriów
podróżnych (jednej sztuki lub więcej) z rabatem 70%.

2.

Uczestnicy, miejsce oraz czas trwania Promocji

2.1.

Promocja obejmuje salony regularne, outletowe oraz salony franczyzowe OCHNIK.

2.2.

Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym OCHNIK

2.3.

Promocja rozpoczyna się w dniu 26.04.2019 r. i trwa do odwołania lub do wyczerpania
zapasów.

3.

Zasady udziału w Promocji

3.1.

Warunkiem uzyskania rabatu 70% na akcesoria podróżne jest zakup na jednym
paragonie dowolnej walizki lub kosmetyczki podróżnej w cenie obowiązującej w
danym dniu.

3.2. Kosmetyczki podróżne biorące udział w Promocji: BPM-BN141, BPM-SM136-14, BPTSQ135-14, KOSAB-0002-13, KOSAB-0003-14, KOSAB-0004-14, KOSAB-0005-14, KOSAB-000814, KOSAB-0010-14, KOSAB-0011-14, KOSAB-0012-14, KOSAB-0013-14, KOSNY-0006-14,
KOSNY-0007-14, KOSNY-0008-14, KOSNY-0010-14, KOSNY-0011, KOSPC-0001-14, KOSPC0003-14.
3.3.

Rabat 70% na akcesoria podróżne naliczany jest od ceny pierwszej.

3.4.

Rabat 70% przysługuje na akcesoria podróżne: pasy walizkowe, wagi, identyfikatory,
kłódki, kosmetyczki, pokrowce, saszetki, poduszki „zagłówki”.

3.5.

Promocja nie łączy się z rabatem -5% z tytułu przynależności do Klubu Klienta OCHNIK.

3.6.

Produkty zakupione z rabatem z Promocji podlegają wymianie w przeciągu 30 dni

liczonych od następnego dnia po zakupie, pod warunkiem że produkt nie był używany,
posiada oryginalnie przyczepione metki. Ponadto do wymienianego produktu należy
dołączyć paragon fiskalny.
3.7.

Wymiany produktu można dokonać w każdym salonie stacjonarnym OCHNIK. Produkty
zakupione w salonach regularnych można wymieniać wyłącznie w salonach
regularnych. Produkty zakupione w salonach outletowych można wymieniać wyłącznie
w salonach outletowych.

3.8.

W przypadku wymiany rabat -70% obejmuje tylko produkty, które biorą udział w akcji
promocyjnej.

3.9.

Po zakończonej Promocji produkty zakupione z rabatem 70% podlegają wymianie
w cenie promocyjnej.

3.10. Produkt zakupiony w ramach Promocji podlega zwrotowi na poniższych zasadach:


Jeżeli zwrot produktu zostanie dokonany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od
dnia następnego po zakupie, to zwrot należności za dany produkt będzie zrealizowany
w formie płatniczej: gotówka/karta płatnicza.



Jeżeli zwrot produktu zostanie dokonany w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 30
dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po zakupie, to zwrot należności za
dany produkt będzie zrealizowany na kartę podarunkową OCHNIK.

3.11. Produkt zakupiony w ramach Promocji może zostać zwrócony, pod warunkiem że nie
był używany, posiada oryginalnie przyczepione metki. Do zwracanego produktu należy
dołączyć dowód zakupu.
3.12. Zwrotu produktu można dokonać w każdym salonie stacjonarnym OCHNIK. Produkty
zakupione w salonach regularnych można zwrócić wyłącznie w salonach regularnych.
Produkty zakupione w salonach outletowych można zwrócić wyłącznie w salonach
outletowych.
3.13. W przypadku zwrotu walizki/kosmetyczki podróżnej rabat na akcesoria podróżne
przestaje obowiązywać, a Klient

zobowiązany jest

dopłacić różnicę między ceną

przed rabatem a ceną po rabacie produktu zakupionego w ramach promocji.

