
REGULAMIN PROMOCJI
”Słodki Bumerang”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja
pod nazwą „Słodki bumerang” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest MyShop Sp. z o.o. (Organizator), z siedzibą w Poznaniu (60-
283), przy ul. Sowińskiego 18a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387736,
posiadającą numer NIP: 7792394098.
3. Promocja trwa od 13 do 23 czerwca 2022 roku (Okres promocji).
4. Celem Promocji jest zachęcenie do składania zamówień na stronie www.e-torty.pl w
trakcie jej trwania.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

II. UCZESTNIK
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto w serwisie
www.e-torty.pl wraz z wyrażonymi zgodami marketingowymi, która złoży zamówienie w
okresie trwania promocji na stronie www.e-torty.pl.

lII. ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnik, jeśli jeszcze nie posiada, musi założyć konto na stronie www.e-torty.pl.
2. Złożyć zamówienie na stronie www.e-torty.pl. i zapłacić za nie.
3. Wartość wydana przez Uczestnika w złotówkach na dane zamówienie zostanie
powiększona do liczby podzielnej przez 20 zł, a następnie zamieniona na kody rabatowe o
wartości 20 zł na kolejne zamówienie. Np. zamówienie o wartości 95 zł = 5x kupon 20 zł
4. Kody rabatowe pojawią się na zarejestrowanym koncie Uczestnika na stronie
www.e-torty.pl po zatwierdzeniu płatności za dane zamówienie.
5. Kody rabatowe są jednorazowego użytku.
6. W jednym zamówieniu można wykorzystać jeden kod rabatowy.
7. Kody można wykorzystać przy kolejnych zamówieniach składanych przez stronę
www.e-torty.pl. w okresie do 31.08.2022.
8. Aby wykorzystać dany kod, należy podać go w polu "wpisz kod promocyjny" pod
podsumowaniem koszyka zakupów.
9. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień składanych przez klientów indywidualnych, którzy
Wyrazili zgodę na otrzymywanie kampanii marketingowych (SMS oraz e-mail).
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
11. Uczestnik nie może dokonać wymiany Rabatu na jego równowartość pieniężną.
12. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz
otrzymywanie informacji handlowych.
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IV. REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłoszone za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres info@e-torty.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis zdarzenia oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności numer telefonu Uczestnika
3. Przy rozpatrzeniu reklamacji stosowane będą postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Promocja nie łączy się z innymi
promocjami, ofertami i usługami promocyjnymi Organizatora.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd dla
siedziby Organizatora.
3. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie
Organizatora oraz na
https://e-torty.pl/download/regulamin_slodki_bumerang.pdf począwszy od dnia jej
rozpoczęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie promocji, z
zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników
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