DODATKOWY REGULAMIN
„Migracja do marki P1 40 ml”

I.

DEFINICJE

1.

Organizator – CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Ostrzeszowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 23C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000488221, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym jej numerem
identyfikacji podatkowej (NIP): 9721147850, oraz numerem statystycznym REGON: 300443550;

2.

Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin wprowadzający zasady dodatkowego programu;

3.

Dodatkowy Program – program dla Klientów wprowadzony na podstawie Dodatkowego Regulaminu;

4.

Klient - osoba fizyczna (z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora lub partnera
Organizatora prowadzącego Placówkę eSmoking World), która ukończyła 18 rok życia i posiada co
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów u Organizatora oraz
oświadcza iż używa wyrobów powiązanych (papierosy elektroniczne i/lub liquidy) w rozumieniu
Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest wprowadzenie Dodatkowego Programu dla Klientów na
zasadach określonych w Dodatkowym Regulaminie.
2. Niniejszy Dodatkowy Program obejmuje i jest skierowany wyłącznie do tych Klientów, którzy w okresie
od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020r. zakupią, u Organizatora, podczas jednej
transakcji, liquid z marki Jack o pojemności 40 (słownie: czterdzieści) ml.
3. Klienci wskazani w Rozdziale II pkt 2 Dodatkowego Regulaminu otrzymają możliwość zakupu liquidu z
marki P1, o pojemności 40 (słownie: czterdzieści) ml, w specjalnej cenie tj. za 37,99 zł (słownie:
trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Specjalna cena, o której mowa w Rozdziale II pkt 3, zostanie naliczona automatycznie przy zakupie,
podczas jednej transakcji (tj. potwierdzonej jednym paragonem): liquidu z marki Jack o pojemności 40
(słownie: czterdzieści) ml oraz liquidu z marki P1, o pojemności 40 (słownie: czterdzieści) ml.
5. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020r.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Dodatkowym Programie, również w odniesieniu do jednej
transakcji (tj. jednego paragonu), w okresie jego obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków określonych w niniejszym Dodatkowym Regulaminie. Zdanie poprzednie, w
odniesieniu do jednej transakcji, należy rozumieć w ten sposób, że podczas jednej transakcji
(tj. potwierdzonej jednym paragonem) Klient może nabyć ilość liquidów z marki P1, o pojemności 40
(słownie: czterdzieści) ml w specjalnej cenie, o której mowa w Rozdziale II pkt 3 Dodatkowego
Regulaminu, odpowiadającą ilości zakupionych podczas tej samej transakcji liquidów z marki Jack o
pojemności 40 (słownie: czterdzieści) ml.
7. Organizatora informuje że oferta nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i aktywacjami.
8. Organizator zastrzega, że Klient może dokonać wyboru produktów tylko spośród produktów dostępnych
w danym punkcie sprzedaży Organizatora i objętych Dodatkowym Regulaminem. Zdanie poprzednie
oznacza, że w razie niedostępności któregokolwiek z produktów objętych Dodatkowym Regulaminem
Klient nie ma prawa do żadnych roszeń względem Organizatora dotyczących i/lub związanych z
produktem niedostępnym w danym punkcie sprzedaży, a w szczególności nie ma On prawa do wymogu
sprzedaży produktu niedostępnego w danym punkcie sprzedaży.

9. W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości Organizator informuje, że zakup o którym mowa
w Rozdziale II pkt 2 oraz pkt 3 dla spełnienia warunków Dodatkowego Regulaminu musi odbyć się w
ramach jednej transakcji (tj. w ramach jednego paragonu).
10. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że zakup wielopaków liquidów nie uprawnia
do skorzystania z oferty wskazanej w niniejszym Dodatkowym Regulaminie, a Dodatkowy Regulamin
dotyczy wyłączenie liquidów o pojemności 40 ml (słownie: czterdzieści ml).
11. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega że oferta opisana w Dodatkowym Regulaminie
jest limitowa pod względem ilości, co należy rozumieć w ten sposób, że ilość liquidów których
możliwość nabycia na zasadach Dodatkowego Regulaminu gwarantuje Organizator wynosi 300
(słownie: trzysta) stuk. W związku ze zdaniem poprzednim Organizator zastrzega, że Klient nie ma
prawa do żadnych roszczeń względem Organizatora dotyczących lub/i związanych z jakimkolwiek
liquidem objętym Programem po wyczerpaniu puli o której mowa w punkcie niniejszym.
III.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Klientów z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania
Dodatkowego Programu z dopiskiem „Migracja do marki P1 40 ml”
2. Dodatkowy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020 r. lub do
wyczerpania dostępności produktów objętych Dodatkowym Programem.

