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Regulamin kampanii
Christmas Sale 2019

Art.1 - Organizator
Organizatorem kampanii ‚Flash Sale’ jest firma S.C.SomProduct S.R.L. z siedzibą w Baia Mare, 
Elektroliza, nr 60, Baia Mare, Maramures, zarejestrowana w rejestrze handlowym nr. J24 / 
2088/2008, CIFRO24781693. Kampania będzie przebiegać zgodnie z tym rozporządzeniem, 
które jest wiążące dla wszystkich stron. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
regulaminie podczas trwania kampanii. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
dowolnych warunków określonych w niniejszym regulaminie podczas trwania kampanii, z 
uzasadnionego powodu, ale nie przed ich ogłoszeniem.

Art.2 - Zasady uczestnictwa w kampanii
Uczestnikiem kampanii może być każda osoba fizyczna i / lub prawna w wieku powyżej 18 lat, 
która na stronie www.somproduct.pl w terminie od 01.12.2019 do 31.12.2019 zakupi produkty 
objęte promocją. Osoby prawne i fizyczne mogą kupować więcej produktów. W przypadku 
identycznych produktów (z tym samym kodem produktu) obowiązuje limit maksymalnie 6 
sztuk w jednym zamówieniu.

Art.3 - Miejsce i czas trwania kampanii
Kampania odbywa się na stronie www.somproduct.pl w dniach 01.12.2019 - 31.12.2019 lub do 
wyczerpania zapasów.

Art.4 - Produkty objęte promocją
Produkty objęte promocją znajdują się w zakładce „Christmas Sale”. Przy każdym produkcie 
pokazana jest cena początkowa i promocyjna. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 
Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Produkt jest zarezerwowany tylko 
wtedy, gdy zamówienie zostanie złożone i potwierdzone. W ramach kampanii „Christmas Sale” 
zamówienia będą honorowane w porządku chronologicznym, w jakim zostały zarejestrowane 
przez system. Zamówienie nie zostanie potwierdzone, jeżeli wcześniej na ten sam produkt 
zostało złożone a następnie potwierdzone inne zamówienie, co spowoduje wyczerpanie 
zapasów. W przypadku jeśli takie zamówienie zostało już opłacone, pieniądze zostaną 
zwrócone na konto użytkownika.
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Art.5 - Dostawa produktów
W przypadku materacy objętych promocją czas dostawy może wynosić do dwóch miesięcy, co 
odpowiada 60 dniom roboczym. W przypadku pozostałych produktów w promocji (z wyjątkiem 
materacy) czas dostawy wynosi do 9 miesięcy. W przypadku klęsk żywiołowych, powodzi, zasp 
śnieżnych, strajków, braku lub awarii ciężarówek, wypadków lub przewidywanych sytuacji 
niezależnych od SomProduct, termin dostawy zamówienia może zostać przedłużony. Koszt 
przesyłki zależy od jej gabarytów i jest pokazany na stronie każdego produktu. Po dodaniu 
wszystkich produktów do koszyka, ostateczna cena za zamówienie zostanie doliczona do 
produktów.

Art.6 - Wstrzymania, zakończenie i zmiana 
warunków kampanii
Kampania kończy się 31.12.2019 r. o godzinie 00:00. Po dotrzymaniu tego terminu warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zakończenia kampanii promocyjnej w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim 
powiadomieniu konsumentów za pomocą odpowiednich środków komunikacji (informacja na 
stronie itp.).  

Art.7 - Rozwiązywanie sporów
Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego, a Somproduct może zostać zakończony polubownie w drodze 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli strony 
nie osiągną konsensusu, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

Art.8 - Pozostałe warunki kampanii
W przypadku błędu systemowego, oszustwa, nadużycia lub jakiegokolwiek działania, które 
może wpłynąć na wizerunek Organizatora, zastrzega on sobie prawo do podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków w celu zaradzenia sytuacji. Organizator podejmie wszelkie niezbędne 
środki, aby przeprowadzić kampanię w normalnych warunkach, jak stwierdzono, ale nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek skargi, które nie dotyczą naruszeń obowiązujących ram 
prawnych. Cały regulamin jest dostępny na www.somproduct.pl
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Art.9 - Ograniczenie odpowiedzialności
Firma SC SomProduct S.R.L. (odpowiedzialna za treści na stronie www.somproduct.pl) 
SomProduct nie jest i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane 
błędami, nieścisłościami lub nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi na stronie, które 
nie wynikają z ich winy. Jeśli ceny lub inne szczegóły produktu / promocji zostały błędnie 
zapisane lub omyłkowo wprowadzone do bazy danych, mamy prawo anulować dostawę 
produktu i powiadomić Klienta o błędzie drogą telefoniczną/ e-mail. Parametry produktów 
prezentowanych na stronie są przekazywane przez producentów/ dostawców, a SomProduct 
nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność tych informacji. Ceny produktów na stronie mają 
charakter informacyjny i mogą podlegać niezapowiedzianym zmianom. Promocje na stronie są 
ważne przez określony czas. Jeśli nie określono czasu, to ceny obowiązują w ramach dostępnych 
limitów magazynowych. Zasady sprzedaży Flash Sale: Wszystkie produkty prezentowane w 
kampanii, mieszczą się w rzeczywistym limicie zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów 
przedstawiciel SomProduct zaoferuje produkty podobne do tego, którego zapas został 
wyczerpany. Zdjęcia pokazane na stronie są poglądowe, a dostarczone produkty mogą w 
nieznaczny sposób różnić się od tych na zdjęciu, ze względu na zmiany o których producent nie 
poinformował. SomProduct zastrzega sobie prawo do uzupełniania i modyfikowania wszelkich 
informacji na stronie. Wszelkie reklamacje na produkty i / lub usługi prezentowane na stronie, 
będą rozstrzygane polubownie w ciągu 14 dni roboczych od pisemnego powiadomienia o 
problemach przez użytkownika. SomProduct nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty, koszty, procesy, roszczenia, wydatki lub inne zobowiązania, jeśli są one spowodowane 
bezpośrednio przez nieprzestrzeganie Regulaminu. SomProduct nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody spowodowane przez awarię strony i wynikające z niemożności dostępu do niektórych 
linków zamieszczonych na stronie.

Art.10 - Regulamin kampanii
Regulamin kampanii promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej: www.somproduct.pl 
w trakcie trwania kampanii. Wszelkie zastrzeżenia do kampanii promocyjnej „Christmas Sale” 
można zgłaszać na adres email hello@somproduct.pl


