Regulamin promocji dla zalogowanych klientów
I.

Definicje i postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji dla zalogowanych klientów sklepu
internetowego MamyZakupy.pl, zwany dalej Promocją.
2. Definicje:








Organizator - Organizatorem Promocji jest Nutricia Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000121361, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł,
NIP 824-100-08-56.
Uczestnik – Klient indywidualny lub firma sklepu
MamyZakupy.pl, który spełnia warunki określone w §2.
Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej:
www.mamyzakupy.pl.
Zakupy – zakupy produktów, dostępnych w serwisie
MamyZakupy.pl dokonywane przez Klientów indywidualnych lub
firmę w sklepie internetowym MamyZakupy.pl.
Konto klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz
hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestników w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.

3. Program trwa od dnia 25.11.2021r. od godz. 00:00 przez czas
nieokreślony.
4. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Promocji,
poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu
trwania Promocji, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres email Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer
telefonu, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika przy
rejestracji w Sklepie. Informacja taka zostanie przesłana z wyprzedzeniem
co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W tym samym terminie Organizator
umieści informacje o zakończeniu trwania Promocji na stronie internetowej:
www.mamyzakupy.pl.
II.

Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji jest każdy zarejestrowany klient indywidualny lub
firmowy, czyli taki który założył Konto klienta na stronie MamyZakupy.pl.
2. Uczestnik może korzystać z benefitów wynikających z Promocji począwszy
od pierwszych zakupów.
III.

Korzyści dla Uczestnika promocji dla zalogowanych klientów

1. W momencie założenia Konta klienta, Uczestnik otrzymuje rabat w
wysokości 3% na zakup produktów dostępnych w serwisie
www.mamyzakupy.pl. Rabat 3% jest wielokrotnego użytku. Rabat ten nie
obejmuje mlek początkowych, czyli do początkowego żywienia niemowląt
(od 0 do 6. miesiąca życia).

2. W czasie trwania specjalnych akcji promocyjnych Organizator dołącza do
zamówień dokonanych przez Uczestnika bezpłatne próbki produktów marki
Nutricia. O aktualnych akcjach promocyjnych Organizator informuje
Użytkowników na stronie www.mamyzakupy.pl.
IV.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie, listem
poleconym na adres siedziby Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa lub e-mailem na adres bok@mamyzakupy.pl.
2. Nutricia Polska Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje
go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji
Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
V.

Postanowienia końcowe

1. Nutricia Polska Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Zmiany
Regulaminu nie mają wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników W
przypadku zmiany regulaminu przez Organizatora Uczestnicy mają prawo
do wypowiedzenia udziału w akcji promocyjnej, nie będąc przy tym
obciążonym dodatkowymi obowiązkami lub kosztami.
2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu
zostanie ogłoszona przez Nutricia Polska Sp. z o.o. na stronie
internetowej www.mamyzakupy.pl.
3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin
dostępny jest w siedzibie Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00728 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mamyzakupy.pl.

