Regulamin promocji „3 za 2”
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą „3 za 2” zwanej dalej Promocją,
organizowanej przez Wydawnictwo SQN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna,
zwaną dalej Organizatorem.
Promocja przeznaczona jest dla klientów księgarni internetowej LaBotiga.pl
Niniejszy regulamin Promocji – zwany dalej Regulaminem – jest dokumentem zawierającym warunki
uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.
2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Organizator - Wydawnictwo SQN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w
Krakowie (30-323) przy ul. Tynieckiej 35, wpisanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000428075, posiadającą NIP: 677-237-0289, REGON: 122628646.
Promocja – promocja przeznaczona jest dla klientów księgarni internetowej LaBotiga.
Regulamin – niniejszy dokument, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji.
LaBotiga.pl – księgarnia internetowa Organizatora
Uczestnik – osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji
zrobi zakupy na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Zasady organizacji Promocji
3.1. Promocja trwa od 24.06 do 1.07 2016 roku w księgarni internetowej LaBotiga.pl
3.2. Przy zakupie dwóch książek Uczestnik może skorzystać z promocji i wybrać książkę tańszą niż
każda z wcześniej kupionych, wpisać jej tytuł w uwagach do zamówienia, w wyniku czego
otrzyma ją za darmo.
3.3. Promocją objęte są książki z kategorii fantastyka w księgarni internetowej LaBotiga.pl:
http://www.labotiga.pl/fantastyka/ Oznacza to, że do wzięcia udziału w promocji konieczny
jest zakup dwóch książek z tej kategorii. Trzecia, darmowa, ksiązka również musi pochodzić z
tej kategorii.
3.4. W przypadku, gdy w uwagach zostanie wpisana książka droższa niż któraś z zakupionych i
opłaconych, czyli nie zostanie spełniony warunek promocji, do Uczestnika zostaną wysłane
tylko te książki, które miał w koszyku.
3.5. Każde kolejne dwie książki dodane do koszyka uprawniają Uczestnika do wyboru kolejnej
darmowej książki.
3.6. W przypadku zwrotu jednej lub większej liczby zakupionych książek, Uczestnik musi zwrócić
również książkę otrzymaną za darmo.
3.7. Promocja przeznaczona tylko dla klienta indywidualnego.
3.8. Do promocji nie wliczane są wcześniejsze jednorazowe zakupy, nie spełniających warunków
promocji.

4. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestnika mailowo na adres
sprzedaz@labotiga.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika
oraz numer zamówienia. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od daty
dokonania zakupów. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom
4.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji
nadanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia końcowe
Treść regulamin dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania promocji w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem: www.wsqn.pl/regulaminy/regulamin-3za2-labotiga.pdf

