
Regulamin Promocji „Kup 3 pary stopek a czwartą dostaniesz gratis” 

MORE· 18 lipca 2019 

 

§ 1 

 

Zasady ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w promocji (dalej 

jako „Promocja”) „Kup 3 pary stopek a czwartą dostaniesz  gratis”, organizowanej za pośrednictwem 

sklepu internetowego (dalej jako „Sklep internetowy”), o adresie https://morefashion.pl/ . 

2. Organizatorem Promocji jest firma AR FASHION Anna Redzicka (dalej jako „Organizator”)  

z siedzibą w Goleńsku 87, 99-413 Chąśno, NIP: 8341850324, tel. 790 363 888,  

e-mail:  biuro@morefashion.pl . 

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę 

Promocji. 

4. Promocja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym, jest ograniczona czasowo i trwa w 

okresie od dnia 18.07.2019 od godz. 12:00 do dnia 21.07.2019 do godz. 24:00 lub do wyczerpania 

zapasów, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Promocja dotyczy stopek z Kolekcji Damskiej i Męskiej. 

6. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne. 

7.Uczestnikiem Promocji (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w okresie trwania 

Promocji dokona zakupu w Sklepie internetowym, minimum 3 par stopek z Kolekcji Damskiej i/lub 

Męskiej (na jednym paragonie) oraz posiada aktywne konto w Sklepie internetowym 

https://morefashion.pl/ . 

 

 

§ 2 

 

Zasady i warunki skorzystania z Promocji „Kup 3 pary stopek a czwartą dostaniesz  gratis”. 

 

1. W ramach Promocji, Uczestnik, który dokona zakupu trzech par stopek  określonych w pkt. 5 &1 

Regulaminu, będzie uprawniony do wyboru i odebrania czwartej pary stopek gratis. Para stopek w 

najniższej cenie, z czterech wybranych przez Uczestnika, będzie przekazana Uczestnikowi za darmo, 

bez ponoszenia przez Uczestnika kosztów zakupu tej pary stopek. 

2. Sytuację Uczestnika, który dokona zakupu stopek z Kolekcji Damskiej i/lub Męskiej w ilości 

stanowiącej wielokrotność trzech sztuk obrazują następujące przykłady. Jeśli Uczestnik dokona 

jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) sześciu par stopek będzie uprawniony do wyboru i 

otrzymania dwóch par  (najtańszych z wybranych) gratis, jeśli dokona zakupu dziewięciu par stopek 

z Kolekcji Damskiej i/lub Męskiej, będzie uprawniony do wyboru i otrzymania trzech, najtańszych 

spośród wybranych par gratis, itd. . 

3. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych 

funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ 

rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku 

obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma 

prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 

5. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie 

internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku 

(ale nie wszystkich) z produktów składających się na zamówienie, uznaje się, że Uczestnik Promocji 

odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów i jest zobowiązany do zwrotu 

adekwatnej liczby par stopek prezentowych, w stanie, w jakim je otrzymał. Uznaje się jednocześnie, 
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że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów 

z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Jeżeli liczba niezwróconych stopek (z Kolekcji 

Damskiej i/lub Męskiej) wynosi cztery, osiem, dwanaście lub więcej Uczestnik ma prawo do 

zachowania odpowiedniej liczby par stopek prezentowych, czyli jednej, dwóch lub trzech, itd. . 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 

 

 

§ 3 

 

Dane osobowe Uczestników 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji oraz w celach 

związanych z wysyłką zamówienia. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego dokonania 

zakupu, wysyłki towaru oraz par stopek prezentowych. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia 

osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej 

ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych 

i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach 

opisanych w przedmiotowej ustawie. 

 

§ 4 

 

Reklamacje 

 

1. Organizator zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad (zarówno zakupione stopki jak i pary stopek 

gratis). W przypadku dostarczenia wadliwego towaru Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia 

reklamacji. 

2. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje 

prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Promocji. 

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:   

a) pocztą elektroniczną na adres biuro@morefashion.pl lub  

b) telefonicznie pod numerem 790 363 888 lub  

c) pisemnie na adres: Goleńsko 87, 99-413 Chąśno z dopiskiem: „Promocja MORE”. 

4. Uczestnik składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby 

kontakt z nim, w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, był możliwy, a 

ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do 

reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu stopek z Kolekcji Damskiej i/lub Męskiej. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w 

jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator. 

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w 

związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego 
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ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji. 

11. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do 

właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu 

rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora 

obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych. 

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przez cały czas trwania Promocji Regulamin będzie do wglądu na stronie Sklepu internetowego 

pod adresem: https://morefashion.pl/ . 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji i obowiązuje przez cały okres jej 

trwania. 
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