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Regulamin Promocji Specjalnej „Paszport Korzyści i Chocolissimo na Walentynki” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja specjalna pod nazwą „Paszport 

Korzyści i Chocolissimo na Walentynki” (dalej „Promocja Specjalna”). 

2. Organizatorem Promocji Specjalnej jest MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrowskiej 582, Poznań 61-

324, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298017, NIP 7822424244 (dalej 

„Organizator”). 

3. Promocja Specjalna prowadzona jest w okresie od dnia 6 lutego 2015 r. do dnia 14 lutego 2015 r. (dalej „Okres Obowiązywania 

Promocji Specjalnej”) w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.chocolissimo.pl (dalej „Sklep”).  

4. Promocja Specjalna skierowana jest wyłącznie do Uczestników Programu Paszport Korzyści (dalej „Program”), prowadzonego zgodnie 

z Regulaminem Programu dostępnym na www.paszportkorzysci.pl, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Uczestnikami Promocji Specjalnej (dalej „Uczestnik Promocji Specjalnej ”) mogą ̨być ́wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy najpóźniej 

przed lub w Okresie Obowiązywania Promocji Specjalnej dokonali Rejestracji w Programie wraz z przypisaniem Karty Korzyści do Konta 

Uczestnika Programu zgodnie z Regulaminem Programu oraz pobrali ze strony www.paszportkorzysci.pl lub otrzymali od Paszport 

Korzyści Sp. z o.o. kod rabatowy (dalej „Kod Rabatowy”). Kod Rabatowy składa się z 12 znaków i jest ważny do dnia 14 lutego 2015 r. 

6. Promocją Specjalną objęty jest zakup dowolnych produktów dostępnych w ofercie Sklepu przy jednorazowym zakupie o łącznej 

wartości minimum za 50,00 (pięćdziesiąt) złotych brutto (dalej „Produkt” lub „Produkty”).  

7. Udział w Promocji Specjalnej jest dobrowolny. Przystępując do udziału w Promocji Specjalnej, Uczestnik Promocji Specjalnej 

potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji Specjalnej określone w Regulaminie. 

8. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Paszport 

Korzyści. 

 

II. WARUNKI PROMOCJI SPECJALNEJ 

1. Uczestnicy Promocji Specjalnej posiadający Kod Rabatowy mają prawo do darmowej dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Produktu lub Produktów przy jednorazowym zakupie Produktu lub Produktów o łącznej wartości minimum 50,00 (pięćdziesiąt) złotych brutto 

(dalej „Rabat”).  

2. W celu uzyskania Rabatu Uczestnik Promocji Specjalnej w Okresie Trwania Promocji Specjalnej powinien podczas dokonywania 

jednorazowego zakupu Produktu lub Produktów w Sklepie wpisać Kod Rabatowy w polu „Chcę wykorzystać kupon rabatowy” w 

formularzu zamówienia w Sklepie, nie później jednak niż przed potwierdzeniem złożenia zamówienia w Sklepie. 

3. Uczestnik Promocji Specjalnej może wykorzystać Kod Rabatowy wielokrotnie w Okresie Trwania Promocji Specjalnej, o ile spełni warunki 

określone w Regulaminie. 

4. Uzyskany przez Uczestnika Promocji Specjalnej Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu ani nie jest przeliczany na Korzyści w Programie 

Paszport Korzyści.  

5. Promocja Specjalna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Sklepie w Okresie Obowiązywania Promocji Specjalnej, 

a kierowanymi do wybranych grup klientów.  

  

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji Specjalnej można przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: ul. 

Ostrowska 582, 61-324 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – „Paszport Korzyści i Chocolissimo na Walentynki ” w Okresie 

Obowiązywania Promocji Specjalnej oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia (liczy się data stempla pocztowego).  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika Promocji Specjalnej niezbędne do udzielenia 

mu odpowiedzi. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji Specjalnej w związku ze zgłoszeniem reklamacji 

wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury 

reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując 

reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik Promocji Specjalnej zostanie 

powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. Organizator w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do 

przekazania reklamacji do Organizatorów Programu Paszport Korzyści. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji Specjalnej jest Organizator. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji Specjalnej jest dostępny przez Okres Obowiązywania Promocji Specjalnej na stronach www.chocolissimo.pl, 

www.paszportkorzysci.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Programu Paszport Korzyści i 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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