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Art.1 - Organizator
Kampania Super SALE jest organizowana przez S.C.SomProductS.R.L. z siedzibą w Baia 
Mare, Ul. Electrolizei, Nr.60, Baia Mare, Maramureș, zarejestrowaną w rejestrze handlowym 
pod nr. J24/ 2088/2008, NIP RO24781693.
     
Kampania zostanie przeprowadzona zgodnie z niniejszym regulaminem, który obowiązuje 
wszystkich uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany 
niniejszego regulaminu podczas trwania kampanii.
       
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego z warunków określonych w niniejszym 
regulaminie w okresie kampanii, z ważnych powodów, ale nie przed powiadomieniem opinii 
publicznej o tych zmianach.

Art.2 - Prawo do uczestnictwa
W tej kampanii może wziąć udział każda osoba fizyczna i/lub prawna w wieku powyżej 18 roku 
życia, która kupuje produkty uczestniczące w promocji w okresie od 1.05.2020 r. do 31.05.2020 
r. w ramach limitu zapasów dostępnych na stronie internetowej www.SomProduct.ro.

Osoby prawne i fizyczne mogą nabywać więcej produktów. W przypadku identycznych 
produktów (z tym samym kodem produktu) istnieje ograniczenie maksymalnie 6 sztuk dla 
osób fizycznych i prawnych. 

Art.3 - Okres i miejsce trwania kampanii
Kampania odbywa się na stronie internetowej www.SomProduct.ro, w okresie od 1.05.2020 
do 31.05.2020, w ramach dostępnych zapasów.

Art.4 - Produkty uczestniczące
Produkty uczestniczące to te, które są oznaczone przez element graficzny „Super SALE” do 
sprzedaży w ramach dostępnych zapasów. Ten element „Super SALE” zostanie poprzedzony 
procentem w liczbach, który reprezentuje kwotę wyświetlanego rabatu. Wszystkim produktom 
uczestniczącym będzie towarzyszył ten element graficzny.
     
Produkty zostaną specjalnie oznaczone, każdy produkt zostanie przedstawiony z ceną 
początkową i ceną promocyjną. Oferty są dostępne do wyczerpania zapasów.
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Dodanie produktów do koszyka nie oznacza ich rezerwacji; produkty są zarezerwowane tylko 
wtedy, gdy zamówienie jest zakończone i potwierdzone.

Zamówienia będą realizowane w kolejności chronologicznej, w jakiej zostały zarejestrowane 
przez system. Zamówienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, kiedy na ten sam 
produkt zostało wcześniej zarejestrowane inne zamówienie, z chronologicznego punktu 
widzenia, a następnie potwierdzone, prowadząc do wyczerpania zapasów. Jeśli zamówienie 
zostało opłacone, pieniądze zostaną zwrócone na konto Użytkownika, w przypadku, kiedy 
powiadomiony użytkownik nie chce innego produktu.

Obniżki cen w kampanii „Super SALE” nie są kumulowane z innymi rabatami ani innymi 
otrzymanymi wcześniej kuponami (np. kupon WELCOME45, EXIT10, istniejące kupony klienta, 
pakiet produktów na łóżko i materac, pakiet materacy i bielizny, 5% rabatu na krzesła, SMPL love 
zniżka 100 lei lub wszelkie inne kupony rabatowe, niezależnie od sposobu i czasu ich przyznania).

Zniżki z kampanii sprzedażowej „Super SALE” udzielane są również w przypadku zakupowych 
kart bankowych z płatnością w 12 ratach (Karta Avantaj, StarBt, BRD Finance, BCR, Alpha Bank).

Art.5 - Dostawa produktów
Czas dostawy każdego produktu uczestniczącego w promocji jest określony na stronie produktu, 
pod przyciskiem „Dodaj do koszyka” i jest ponownie podany przez operatora SomProduct po 
potwierdzeniu zamówienia. 

W przypadku klęsk żywiołowych, powodzi, zaśnieżonych dróg, strajków, epidemii, zaginionych 
lub uszkodzonych ciężarówek, wypadków lub sytuacji niezależnych od SomProduct, czas 
dostawy towarów może zostać przedłużony.

Sprzedawca dostarczy Towary i Usługi  tylko w Rumunii.

Dostawa jest bezpłatna dla zamówień powyżej 149 Ron (wyjątkami są miejscowości poza 
zasięgiem FanCourier, za które naliczany jest koszt transportu, koszt obliczony na podstawie 
liczby dodatkowych kilometrów. Koszt ten pojawia się automatycznie na stronie zamówienia, 
w momencie jego składania na witrynie. )

Dostawa wynosi 29,99 lei do wszystkich miast w Rumunii, gdzie dostawa odbywa się za 
pośrednictwem floty SomProduct, na każde zamówienie (z wyjątkiem Bukaresztu-Ilfov, gdzie 
dostawa odbywa się za pośrednictwem floty SomProduct i transportu dedykowanego, koszt 
transportu wynosi 69,99 lei).
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Art.6 - Przerwanie, zakończenie i 
modyfikacja kampanii
Kampania kończy się z dniem upływu terminu, odpowiednio, w dniu 31.05.2020
 
Po upływie tego terminu spełnienie warunków wymienionych w niniejszym regulaminie nie 
uprawnia już klientów do udziału w kampanii.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania kampanii promocyjnej w dowolnym 
momencie jej trwania, z uprzednim poinformowaniem konsumentów za pomocą odpowiednich 
środków komunikacji (wyświetlanie na witrynie itp.).  

Art.7 - Spory
Wszelkie nieporozumienia powstałe między Organizatorem a uczestnikami Kampanii podczas 
trwania Kampanii mające związek z Kampanią zostaną rozwiązane polubownie. W sytuacji, 
kiedy strony nie osiągną konsensusu, wszelkie spory zostaną wniesione do właściwych sądów 
w celu ich rozstrzygnięcia.

Art.8 - Inne regulacje
W przypadku próby lub oszustwa systemu, nadużycia lub jakichkolwiek działań mogących 
wpłynąć na wizerunek Organizatora, zastrzega on sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu zaradzenia tej sytuacji.

Organizator podejmie wszelkie niezbędne środki, aby przeprowadzić kampanię w normalnych 
warunkach, tak jak to przedstawiono, ale nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne 
niezadowolenie, skargi uczestników, które nie naruszają obowiązujących ram prawnych.

Ten regulamin uczestnictwa/przebiegu jest dostępny bezpłatnie dla każdego wnioskodawcy na 
stronie internetowej www.somproduct.ro

Art.9 - Ograniczenie odpowiedzialności
S.C. SomProduct S.R.L. 
(odpowiedzialność za treść witryny www.somproduct.ro)
       
SomProduct nie jest i nie może ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 
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błędy, brak dokładności lub nieaktualizowanie informacji opublikowanych lub utrzymywanych 
na website, które nie wynikają z jego winy.

W przypadku, kiedy ceny lub inne szczegóły dotyczące produktów/promocji były błędnie podane,  
włącznie prze to, że zostały omyłkowo wprowadzone do bazy danych, zachowujemy prawo do 
anulowania dostawy danego produktu i do zawiadomienia klienta telefonicznie/e- mailem w 
jak najkrótszym czasie o powstałym błędzie, jeśli produkt nie został jeszcze dostarczony.
Charakterystyka produktów prezentowanych na stronie internetowej jest przejęta/
udostępniana przez producentów/dostawców, a SomProduct nie bierze odpowiedzialności za 
poprawność tych informacji.

Ceny produktów na tej witrynie mają charakter informacyjny i mogą podlegać 
niezapowiedzianym zmianom. Promocje prezentowane na stronie internetowej są ważne przez 
wspomniany okres czasu/w przypadku, kiedy nie podano tego okresu czasu, są one ważne w 
granicach dostępnych zapasów. 

Ceny podane na stronie internetowej nie są identyczne z cenami w sklepach Lumea Somnului, 
więc mogą występować różnice między ceną produktu podaną na stronie a ceną podaną w 
sklepach Lumea Somnului.
 
Wszystkie produkty przedstawione na tej witrynie internetowej są w ramach limitu dostępnych 
zapasów fizycznych. W przypadku wyczerpania zapasów , przedstawiciel SomProduct zaoferuje 
Ci alternatywę w formie prezentacji innych podobnych produktów pod względem wyglądu i 
specyfikacji technicznych zamówionego produktu, którego zapasy zostały wyczerpane. 

Obrazy są prezentowane na stronie internetowej jako przykład, a dostarczone produkty 
mogą różnić się od prezentowanego obrazu, w jakikolwiek sposób, z powodu zmian w cechach 
konstrukcyjnych, bez uprzedniego powiadomienia przez producenta.

Smart Balance zastrzega sobie prawo do uzupełniania i zmiany jakichkolwiek informacji 
zamieszczonych na witrynie internetowej.

Wszelkie problemy spowodowane produktami i/lub usługami prezentowanymi na stronie 
internetowej zostaną rozwiązane polubownie w ciągu 15 dni roboczych od daty pisemnego 
zgłoszenia problemów przez UŻYTKOWNIKA.

Smart Balance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, pozwy, roszczenia 
z tytułu wydatków lub inną odpowiedzialność w przypadku, kiedy są one bezpośrednio 
spowodowane nieprzestrzeganiem Zasad i Warunków.

SomProduct nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem funkcjonalności 
witryny oraz wynikających z niemożności uzyskania dostępu do do niektórych linków 
zamieszczonych na stronie internetowej.
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Art.10 - Regulamin kampanii promocyjnej
Regulamin kampanii promocyjnej jest wyświetlany i dostępny bezpłatnie na stronie 
internetowej:www.somproduct.ro przez cały okres trwania kampanii.
     
Wszelkie skargi mające za przedmiot kampanię promocyjną „Super SALE” zostaną złożone w  
S.C.SomProductS.R.L., przy Ul. Electrolizei, Nr.60, Baia Mare, Maramureș, lub wysłane pocztą 
elektroniczną na adres clienti@somproduct.ro.

Bufan Octavia


Bufan Octavia


Bufan Octavia
hello@somproduct.pl


