
Promocja 
Zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz Mikołajkowy Prezent!

Regulamin 
§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji 
Zrób zakupy za minimum 200 zł  i odbierz Mikołajkowy Prezent!, zwanej dalej „Promocją”. 
Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Promocji jest jest Zakład Jubilerski Tytan.s.c. prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Zakład Jubilerski Tytan s.c., Leszek Baran, Wojciech Silicki, ul. Gdańska 
36, 84-300 Lębork, NIP 841-00-10-114, adres poczty elektronicznej: tytanlebork@wp.pl, zwany 
dalej „Organizatorem”.
3. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.
4. Czas trwania Promocji: od 04.12. do 06.12.2017 roku.
5. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji na stronie internetowej Organizatora 
(tytanlebork.pl) oraz u sprzedawców w sklepach stacjonarnych Tytan Jubiler w Lęborku.
6. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11. 2009 r

§ 2
Uczestnicy i nagrody w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych; zwana dalej „Uczestnikami Promocji”
2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1;
b) zakup za min. 200zł (nie wliczając kosztów wysyłki) w sklepie Tytan Jubiler 
(sklep.tytanlebork.pl) lub w sklepie stacjonarnym Tytan Jubiler w Lęborku w terminie od 
04.12.2017r. do dnia 06.12.2017r.
4 Po spełnieniu warunków promocji Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do nagrody 
określonej w pkt. 5. 
5. Nagrodą w Promocji są:
a) kolczyki srebrne – za jednorazowy zakup za minimum 200 zł do 399 zł
b) bransoletka srebrna (1 z 3 do wyboru)  - za jednorazowy zakupy za minimum 400 zł
6. Nagrody w sklepach stacjonarnych zostaną wydane od ręki, a w sklepie internetowym przesłane 
razem z zamówieniem, które uprawnia do zdobycia nagrody.
7. Każdy paragon (dowód zakupu) może być podstawą uzyskania tylko jednej nagrody.
Zakupy produktów o wartości mieszczącej się w wymienionym w § 2 pkt. 5 Regulaminu progu
zakupowym uprawnia Uczestnika Promocji do  jednej przypisanej do tego progu nagrody rzeczowej
zgodnie z ustalonymi dla niej warunkami. Uczestnik promocji osiągając wyższy próg zakupowy nie
ma możliwości otrzymania wielokrotności nagród.
8. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo wymiany otrzymanego prezentu za zakupy na inną
rzecz, ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania nagrody nie może zostać przeniesione na 
inną osobę.

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnik Promocji może 
zgłaszać na piśmie, pod rygorem nieważności w ciągu 30 dni od dnia 04.12.2017r. – początek 
Promocji.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładnie określoną przyczynę reklamacji.



3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres:
Zakład Jubilerski Tytan s.c.
ul. Gdańska 36
84-300 Lębork
Z dopiskiem „Zrób zakupy - odbierz prezent”
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli 
Organizatora. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest 
ostateczna i wiążąca.
5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia. O rozpatrzeniu 
reklamacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem 
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w 
Promocji, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 
2. Uczestnikom Promocji oprócz nagrody promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje
żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
3. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa 
polskiego.


