REGULAMIN - AKCJI PROMOCYJNEJ PAWO
„Kupon 100zł na zakup garnituru męskiego”
§1
[ORGANIZATOR AKCJI]
Organizatorem akcji sprzedażowej jest PAWO-MEN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
spółką komandytową z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Generała W. Sikorskiego 23/39,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr w
rejestrze przedsiębiorców KRS 0000654322, posługującą się nr NIP 7311847860 (dalej
„Organizator”).
§2
[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]
1. Poniższy regulamin określa warunki Akcji Promocyjnej Organizatora - PAWO „Kupon 100zł
na zakup garnituru męskiego” realizowanej w sklepach stacjonarnych PAWO.
2. Akcja Promocyjna kierowana jest do konsumentów w rozumieniu powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być każda
osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział
w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
§3
[Zasady Akcji Promocyjnej PAWO „Kupon 100zł na zakup garnituru męskiego”]
1. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 r. do odwołania.
2. Uczestnik w ramach Akcji Promocyjnej może skorzystać z następujących wariantów
promocji:
a) jest uprawniony do zakupu garniturów dostępnych w ofercie PAWO z upustem 100zł,
warunkiem otrzymania upustu jest jeden garnitur na paragonie.
b) kupon może być zrealizowany jedynie łącznie z rabatami 40%, 45% i 50%, od
obowiązującej podstawowej ceny sprzedaży według następujących zasad:
 Rabat 40% obowiązuje przy zakupie 1 (jednego) garnituru,
 Rabat 45% przy zakupie 2 (dwóch) różnych asortymentów w tym jeden z nich to
garnitur, przy jednej transakcji sprzedaży,
 Rabat 50% przy zakupie 3 (trzech) i więcej różnych asortymentów w tym jeden
z nich to garnitur, przy jednej transakcji sprzedaży,
 Kupon 100 zł na zakup garnituru męskiego odlicza się od ceny garnituru według
powyższych zasad z wyłączeniem garniturów z kolekcji chłopięcej PAWOkids

oraz garniturów w cenach specjalnych (patrz pkt 3 niniejszego paragrafu), czyli
np. kupując 3 różne asortymenty np. Koszula, krawat i garnitur, Uczestnik może
otrzymać maksymalnie 50% rabatu od ceny podstawowej każdego z trzech
nabywanych asortymentów i dodatkowo 100zł upustu od ceny po rabacie 50%
od garnituru.
3. Promocja nie obejmuje modeli garniturów w specjalnej cenie sprzedaży 199zł , 299zł oraz
399 zł.
4. Promocja nie dotyczy kolekcji PAWOkids, czyli garniturków chłopięcych.
5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, ani rabatami udzielonymi
przez Organizatora.
§ 4.
[REKLAMACJE]
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Akcji promocyjnej PAWO „Kupon 100zł
na zakup garnituru męskiego” winny być zgłaszane w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia Akcji Promocyjnej na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres
poczty elektronicznej: info@pawo.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji Promocyjnej, adres e-mail,
b) dokładny opis i powód reklamacji,
c) wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej
dla celów postępowania reklamacyjnego,
d) wskazanie w jaki sposób Organizator powinien poinformować Uczestnika Akcji
Promocyjnej o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w
reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i poinformuje o tym Uczestnika Akcji
Promocyjnej pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej według wyboru Uczestnika Akcji promocyjnej.
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§ 5.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.pawo.pl
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania Akcji Promocyjnej bez naruszenia praw
już nabytych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej przed dniem dokonania zmiany. Zmiana
zaczyna obowiązywać od chwili umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na
stronie http://www.pawo.pl/.
Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna „Kupon 100zł na zakup garnituru męskiego”,
nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej Udział Uczestnika w Akcji
oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Akcji.
Niniejszy Regulamin Akcji jest dokumentem wyczerpująco określającym zasady Akcji.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

