REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„-20% na akcesoria do pakowania, z kuponem SODEXO”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja
promocyjna pod nazwą „„-20% na akcesoria do pakowania, z kuponem SODEXO ”
(Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Mole Mole Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490477, NIP 521-366-26-50, kapitał zakładowy 5
055 000,00 PLN (Organizator).
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Kliencie – dotyczy to osoby fizycznej dokonującej zakupu Produktów w Księgarni
Mole Mole, która posiada kupon rabatowy SODEXO.
b) Produktach – dotyczy akcesoriów do pakowania: torebek, papierów, wstążek i folii,
z wyłączeniem produktów przecenionych.
c) Księgarniach (lub Księgarni) Mole Mole – dotyczy to wszystkich (lub każdego)
detalicznych punktów sprzedaży prowadzonych przez Organizatora lub osoby
związane z Organizatorem na podstawie umów o współpracy.
d) Kuponie rabatowym – upoważniającym do skorzystania z Promocji zgodnie z
warunkami Promocji podanymi na kuponie, określającymi: mechanizm Promocji,
wysokość rabatów, termin obowiązywania kuponu, asortyment bądź grupę
asortymentową podlegającą Promocji, informację o księgarniach, w których kupon
można zrealizować.
4. Okres Promocji: Promocja trwa w dniach 19.12- 22.12.2019 r. (włącznie).
5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów Produktów
dokonanych w Księgarniach Mole Mole. Promocja nie dotyczy produktów przecenionych, nie
łączy się z innymi promocjami i akcjami rabatowymi, nie dotyczy zakupów w sklepie
internetowym www.molemole.com.
6. Uczestnikiem Promocji jest Klient.

7. Promocja nie obejmuje osób fizycznych, nabywających Produkty w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Dla celów niniejszego Regulaminu za osoby fizyczne nabywające
Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uważa się klientów
indywidualnych dokonujących zakupu więcej niż 10 szt. tych samych Produktów na jednym
paragonie lub fakturze VAT.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1.

Promocja dotyczy wyłącznie Klientów posiadających kupon SODEXO

2.

Warunkiem skorzystania z promocji jest przekazanie kuponu SODEXO Sprzedawcy
Mole Mole przed dokonaniem płatności. Wzór kuponu stanowi Załącznik 1.

3.

Klient, który w Okresie Promocji dokona zakupu Produktów z kategorii akcesoria
do pakowania w Księgarni Mole Mole, uprawniony będzie do otrzymania 20%
(dwudziestoprocentowego) rabatu na te Produkty. Warunkiem skorzystania z Promocji
jest przekazanie kuponu sprzedawcy. Klient może wykorzystać 1 kupon podczas
jednorazowych zakupów.

4.

Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz
wyprzedażami, a także z programem lojalnościowym dostępnymi w Księgarni Mole Mole.
Kupon promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.

5.

Klient ma prawo do wymiany pełnowartościowych Produktów zakupionych w
ramach niniejszej Promocji w terminie 7 dni od daty zakupu, zgodnie z zasadami
wymiany towarów, obowiązującymi w Księgarniach Mole Mole, dostępnymi na stronie
ofirmie.molemole.com w zakładce Regulaminy.

III. REKLAMACJE
1.

Reklamacje dotyczące przebiegu lub sposobu przeprowadzenia Promocji można składać
w Księgarniach Mole Mole lub przesyłać listownie na adres Organizatora: Mole Mole Sp.
z o.o. ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja - „-20% na
akcesoria do pakowania, z kuponem SODEXO ” nie później niż w terminie 30 dni od
zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości
dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub
pozasądowego.

2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji Promocji jest przedstawienie dowodu zakupu
produktów objętych Promocją.
3.

Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko
i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się
przez Organizatora.

4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od
daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia
niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację, Uczestnik otrzyma
w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika. Powyższe nie
wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień związanych z nabytym Produktem,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Księgarniach Mole Mole oraz na stronie
internetowej ofirmie.molemole.com w zakładce Regulaminy.
Załącznik nr 1 do Regulamin – wzór kuponu

