REGULAMIN PROMOCJI DZIEŃ PIZZY
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja pod nazwą "Dzień Pizzy" (zwana dalej "Promocja") jest organizowana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę The Camels S.C., z siedzibą w
Łodzi, ul. Wróblewskiego 18 (zwaną dalej "Organizatorem").
1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji "Dzień Pizzy", określa prawa i
obowiązki jego uczestników.
1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując
zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1. Promocja rozpocznie się w dniu 9 lutego 2020 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 9 lutego 2020 r. o
godz. 23:59.
2.2. Zakup produktów przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obejmuje tylko zamówienia złożone i opłacone na określone usługi, które zostały
wymienione w pkt 3.2.
3.2. Promocja obejmuje jedynie zakup jednej z poniższych usług:
3.2.1. hostingu Maxi,
3.2.2. hostingu XXL Peta, Eksa, Zetta lub Jotta.
3.3. Promocja przeprowadzana jest wyłącznie na stronach Organizatora.
3.4. Usługi zakupione w Promocji nie podlegają zwrotowi.
3.5. W ramach Promocji, użytkownik, który zakupi usługi wymienione w punkcie 3.2, otrzyma pizzę
capricciosa zamówioną za pomocą portalu pyszne.pl lub pizzaportal.pl.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
4.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, firma.
4.2. Osoba fizyczna łącznie musi spełniać następujące warunki:
4.3. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
4.4. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.5. Przedsiębiorca / Firma musi posiadać adres prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

4.6. Uczestnik w czasie trwania Promocji dokona zakupu (złoży zamówienie i opłaci je) jednej z usług
wymienionych w pkt 3.2.

5. REKLAMACJE
5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem Dzień pizzy
w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer
telefonu kontaktowego oraz nazwę usługi zakupionej w ramach Promocją, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 14 roboczych dni
od dnia otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej thecamels.org oraz w siedzibie
Organizatora.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo, niemożliwości realizacji Promocji, w sytuacji gdy na adres
Uczestnika nie da się dostarczyć Pizzy przy pomocy serwisów Pyszne.pl lub Pizzaportal.pl.
6.3. Organizator nie wykonuje rekompensat finansowych, z powyższego tytułu, ani żadnego innego.

