REGULAMIN PROMOCJI „-20 % na wszystkie rowery EMKY”
Przedmiotem niniejszego regulaminu Promocji, zwanego dalej "Regulaminem", jest określenie
warunków i zasad sprzedaży na jakich odbywa się Promocja pod nazwą:
„-20 % na wszystkie rowery EMKY”, zwana dalej "Promocją".

1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Promocji, w ramach której Klientom w
ramach dokonywanych, w Sklepie Internetowym www.emky.pl, zakupów przyznawane będą określone
korzyści.
1.2. Organizatorem Promocji „-20 % na wszystkie rowery EMKY” przewidzianej niniejszym regulaminem
jest firma M-tec Mikołaj Dudanowicz, NIP 5242806347 z siedzibą w Warszawie, e-mail: office@emky.pl,
ul. Henrykowska 30, 03-079, zwana dalej Organizatorem.
1.3. Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 2019-05-23 do dnia 2019-06-30, do godz. 23:59:00.
1.4. Promocją objęte są produkty wskazane w niniejszym regulaminie jako te, co do których
zastosowanie mają warunki Promocji.
1.5. Miejscem Promocji jest Sklep Internetowy, działający pod adresem www.emky.pl.
1.6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt 2.0. Regulaminu.
1.7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
1.8. Organizator zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności oraz ochrony danych osobowych
Uczestników Promocji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ustawa
o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

2.0. WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
2.1. W Promocji przewidzianej Regulaminem może wziąć udział: pełnoletnia lub (za zgodą
przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej jako „Uczestnicy”, którzy w okresie obowiązywania
Promocji dokonają w Sklepie Internetowym www.emky.pl zakupu roweru EMKY spośród modeli,
o których mowa w pkt. 2.4. niniejszego regulaminu.
2.2. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 2.1. jest uprawniony do
otrzymania upustu w wysokości 20 % regularnej ceny detalicznej brutto produktu uwidocznionej w
Sklepie Internetowym.
2.3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie Internetowym dostępnym
pod adresem: www.emky.pl.
2.4. Promocja dotyczy dostępnych w Sklepie Interetowym www.emky.pl rowerów marki EMKY.
2.4.1. EMKY victor SUPREME
2.4.2. EMKY victor STARK
2.4.3. EMKY victor ARCHO
2.4.4. EMKY victor MOSSO
2.4.5. EMKY victor PRIME
2.4.6. EMKY victor NOBLE
2.4.7. EMKY talisman SUPREME
2.4.8. EMKY talisman STARK
2.4.9. EMKY talisman ARCHO
2.4.10. EMKY talisman MOSSO
2.4.11. EMKY talisman PRIME

2.4.12. EMKY talisman NOBLE
2.4.13. EMKY Black Diamond SUPREME
2.4.14. EMKY Black Diamond STARK
2.4.15. EMKY Black Diamond ARCHO
2.4.16. EMKY Black Diamond MOSSO
2.4.17. EMKY Black Diamond PRIME
2.4.18. EMKY Black Diamond NOBLE
2.5. Upust udzielany w ramach Promocji nie obejmuje usługi transportowej, nie łączy się z innymi
akcjami promocyjnymi oferowanymi w Sklepie www.emky.pl.
2.6. Udzielonego w ramach Promocji upustu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani
rzeczowy.
2.7. W celu skorzystania z Promocji „-20 % na wszystkie rowery EMKY” należy zapoznać się oraz
akceptować Regulamin Promocji „-20 % na wszystkie rowery EMKY” oraz Regulamin Sklepu
www.emky.pl. Akceptacja obu regulaminów możliwa jest poprzez skorzystanie przez Uczestnika z
dostępnej w Sklepie Internetowym elektronicznej usługi zakupu, w tym wypełnienie formularza
warunków zamówienia. Skorzystanie z Promocji w momencie składania zamówienia jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią
Regulaminu Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu finalizacji,
złożonego przez Uczestnika, zamówienia w ramach Promocji.
2.8. Obowiązkiem Uczestnika Promocji jest przestrzeganie zapisów Regulaminu Promocji oraz
Regulaminu Sklepu.

3.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady Promocji „-20% na
wszystkie rowery EMKY” w Sklepie www.emky.pl. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty,
a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie
postanowienia Regulaminu.
3.2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.emky.pl.
3.3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią lub gwarancją jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy
sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
3.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://emky.pl/regulamin-sklepu/, powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów
sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
3.5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia Promocji z niniejszym regulaminem. Wszelkie reklamacje należy kierować w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl. Zgłoszone
reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora Promocji.
Aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrywanie zgłoszonej reklamacji, prosimy o dołączenie opisu
uzasadniającego przyczynę powstania reklamacji.
3.6. Tryb prowadzenia przez Organizatora procedury reklamacyjnej w żaden sposób nie ogranicza
uprawnień Uczestników Promocji przyznanych na mocy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3.7. Spory powstałe na gruncie postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd
powszechny.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.:
3.8.1. Zmiana terminu obowiązywania Promocji
3.8.2. Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji,
mająca wpływ na wzajemne prawa oraz obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji
3.8.3. Zmiana trybu funkcjonowania Promocji spowodowana względami technologicznymi bądź
technicznymi
3.9. W sytuacji wprowadzenia w Regulaminie zmiany, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu
publikując go w Sklepie Internetowym. Wprowadzona zmiana Regulaminu nie ma wpływu na
zamówienia złożone w ramach Promocji przed wprowadzeniem zmiany.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2019 r.
Warszawa, dnia 23 maja 2019 r.

