
Naturalne kosmetyki SPA

Regulamin promocji -15% + wysyłka gratis
 

 1.  Organizatorem promocji pod nazwą „-15% + wysyłka gratis” jest Wellm Piotr Modzelewski
     ul.Pomorska 11,83-032 Pszczółki, NIP: 604 004 22 61(dalej jako: Organizator).

 2.  Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modykację 
     Regulaminu Sklepu Internetowego www.wellm.pl

 3.  Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią 
     niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 4.  Promocja skierowana jest do wszystkich klientów.
 

 

1.   Czas trwania Promocji: od 01.07.2020 do 31.07.2020 lub do wyczerpania produktów 
     objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
2.   Jak można skorzystać z Promocji:
      a) Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu złożenia zamówienia lub o zakup 
     w  sklepie internetowym http://wellm.pl/sklep/ 

 3.  W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania zakupi dowolny produkt/produkty
     za  minimum 100zł brutto otrzyma rabat w wysokości -15% na całe zamówienie 
     + wysyłkę gratis. 

 5.  Promocją objęte są wszytkie produkty marki Wellm.

 6.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do otrzymania rabatu -15% 
     + wysyłka gratis,  Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie w czasie trwania promocji 
     oraz zamówić/dodać  do koszyka produkty objęte promocją o minimalnej łącznej wartości 
     100zł brutto. Dokonując zakupów przez  sklep internetowy http://wellm.pl/sklep/ należy 
     wprowadzić KOD "lato"

7.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Koszt wysyłki nie jest wliczany do wartości  
     zamówienia/koszyka więc należy zakupić produkty za minimum 100zł brutto, a darmowa
     wysyłka jest oddzielnym elementem promocji.

§ 1. Postanowienia ogólne
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§ 2. Zasady promocji



1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 01-07-20 od godz. 00:00:00.
 
2.  Regulamin Promocji dostępny jest w zakładce promocje: https://wellm.pl/#Promocje
 
3.  Klientowi, który skorzysta z Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
    Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji 
    określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu 
    wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach 
    określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego 
    zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną 
    opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, 
    zmienionego regulaminu promocji.
 
5.  Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone 
    zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.wellm.pl
 
6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
    zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.wellm.pl oraz powszechnie obowiązujące 
    przepisy prawa.  

§ 3. Postanowienia końcowe

Skorzystaj z promocji.
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Anita Średniawska  + 48 669 102 541

Piotr Modzelewski   + 48 668 005 871

Agata Tomtas         + 48 503 993 589

Wellm Piotr Modzelewski

ul. Pomorska 11, 83-032 Pszczółki

NIP: 604 004 22 61

-15 %
kod „lato”

na zakupy w sklepie onlinewww.wellm.pl

+ wysyłka
GRATIS
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