
Regulamin Promocji pt. Sound of the Clothes 2 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji pod nazwą Sound 

of the Clothes 2 (dalej „Promocja”). 

1.2.Organizatorem Promocji (dalej: „Organizator”) jest BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą  

w Krakowie, adres: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o 

kapitale zakładowym w wysokości 326.650,00 zł.  

1.3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Sklepów 

stacjonarnych Organizatora – Medicine. Everyday Therapy  (dalej; „Sklep”) za wyjątkiem sklepów 

typu „outlet”. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora. 

1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Promocji od 24 września 2015 r. do 31 października 2015 r., przy 

czym Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie w przypadku 

wyczerpania zapasów słuchawek Philips CitiScape – Strada (SHL5100). 

1.5. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem są dostępne w Sklepach oraz na stronie internetowej 

pod adresem www.wearmedicine.com.  

1.6.Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji 

mają charakter wyłącznie informacyjny. 

2.  Warunki uczestnictwa w Promocji. 

2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które przystępując do Promocji spełnią 

następujące warunki: 

 zapoznały się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji,  

 ukończyły 18 rok życia lub ukończyły 13 rok życia i na udział w Promocji posiadają zgodę 

opiekunów prawnych, 

 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych, 

 dopełniły warunki opisane szczegółowo w pkt. 3 poniżej. 

2. 2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.  

3. Zasady Promocji. 

3.1. Każdy z  Uczestników Promocji po dopełnieniu warunków uczestnictwa opisanych w pkt. 2.1. 

który: 

a)   w terminie od 24.09.2015 r. do 31.10.2015 r.  zrobi sobie indywidualnie zdjęcie w stylizacji 

Medicine w przymierzalni Sklepu, które będzie zawierało hasztag #PhilipsSound oraz #wearmedicine 

i zostanie opublikowane na  jego profilu Instagram lub Facebook i okaże je sprzedawcy przy kasie 

Sklepu - otrzyma rabat na zakupy w Sklepie w wysokości 20% oraz możliwość zakupu słuchawek 

http://www.wearmedicine.com/


Philips CitiScape -– Strada (SHL5100) w cenie 1 złotych brutto. Uczestnik może wykorzystać ww. 

rabat za okazaniem sprzedawcy Sklepu opublikowanego zdjęcia na  jego profilu Instagram lub 

Facebook do dnia 31 października 2015 r. z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie może otrzymać ww. 

słuchawek za 1zł bez wcześniejszego wykorzystania ww. rabatu.  

lub 

b) w terminie od 24.09.2015 r. do 31.10.2015 r. dokona zakupów towarów dostępnych w Sklepie, a 

jeżeli wartość paragonu klienta będzie wyższa niż 200 złotych, otrzyma on  

możliwość zakupu słuchawek Philips CitiScape – Strada (SHL5100) w cenie 1 złotych brutto. 

3.2. W zakresie pkt. 3.1. a) powyżej, Promocja nie łączy się z innymi rabatami, voucherami, kuponami 

oraz wyprzedażą. Rabat na zakupy w Sklepie w wysokości 20% nie dotyczy akcesoriów (torby, paski, 

czapki, szaliki, rękawiczki, biżuteria i portfele) i butów marki New Balance oraz Answear.  

3.3. W zakresie pkt 3.1. b) powyżej, Promocja  dotyczy rzeczy przecenionych i nieprzecenionych, 

jednakże Promocja  nie łączy się z innymi rabatami, voucherami, kuponami. Promocja nie łączy się  

z butami marki New Balance oraz Answear. 

3.4. Korzyści związane z udziałem w Promocji nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne 

produkty. 

3.5. W zakresie pkt. 3.1. a) powyżej dokonanie przez Uczestnika zwrotu Towaru, na który otrzymał 20 

% rabatu może nastąpić jedynie w przypadku jednoczesnego zwrotu Towaru z ww. rabatem i 

słuchawek Philips CitiScape – Strada (SHL5100). 

4.  Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 

4.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać 

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

4.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego 

Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.  

4.3. Osoba, która złożyła reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5.  Postanowienia końcowe. 

5.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez 

właściwe sądy powszechne. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich 

ogłoszenia w Sklepach oraz na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com.  

http://www.wearmedicine.com/


5.3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 

 

 

 


