Regulamin promocji „Kody rabatowe na zakup telefonów oraz rutera w sklepie NJU MARKET”
Obowiązuje od dnia 23.08.2016r. do 10.10. 2016r.
1.

Promocja ”Kody rabatowe na zakup telefonów oraz rutera w sklepie NJU MARKET (zwana dalej „Promocją”)
skierowana jest do wszystkich, którzy odwiedzą stronę http://www.njumobile.pl/njumarket oraz dokonają
zakupu jednego z dostępnych tam telefonów oraz rutera.

2.

Organizatorami Promocji są Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02326, Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 złotych oraz

3.

Orange Retail S.A. z siedzibą w Modlnicy 32-085, przy ul. Szydło 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281910, z pokrytym w
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.897.528 zł, NIP 5130137941 i REGON 120477120,

4.

Promocja obowiązuje od dnia 23.08.2016 r. do 10.10.2016r.

5.

W ramach Promocji dostępne są

kody uprawniające do rabatu w wysokości 20 zł, przyznawanego w

przypadku dokonania zakupu telefonu oraz rutera w sklepie pod adresem www.sklep.njumobile.pl.
6.

Kod rabatowy można wykorzystać do 31.10.2016 roku.

7.

Kod rabatowy jest jednorazowy, ale może być przekazany do realizacji osobie trzeciej.

8.

Kod rabatowy przysługuje na całe zamówienie złożone zgodnie z pkt 5 powyżej niezależnie od liczby
wybranych produktów, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od wartości zamówienia, rabat wyniesie 20 zł.

9.

Aby skorzystać z Promocji należy w czasie jej obowiązywania:
a.

wejść na stronę pod adresem http://www.njumobile.pl/njumarket,

b.

wypełnić formularz zgłoszenia do Promocji dostępny na http://www.njumobile.pl/njumarket poprzez
zostawienie swojego adresu e-mail,
odebrać kod rabatowy przesłany przez Organizatora na podany w formularzu adres e-mail,
dokonać zakupu telefonu, zgodnie z pkt 4 niniejszego regulaminu,

c.
d.

10. Rabat w wysokości 20 zł zostanie naliczony od wartości złożonego zamówienia.
11. Reklamacje i zapytania dotyczące przyznania Kodu Rabatowego można składać po zalogowaniu się na
stronie www.njumobile.pl/moje konto lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice.
12. Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w
Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 oraz Orange Retail S.A. z siedzibą i adresem w Modlnicy 32-085,
przy ul. Szydło 9.
13. Dane w postaci numeru telefonu będą przetwarzane przez Orange Polska na potrzeby przedstawienia oferty
Orange. Dane w postaci adresu e-mail będą przetwarzane przez Orange Retail w celu przesłania kodu
promocyjnego. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Ma Pan(i) prawo do wglądu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania lub usunięcia, a także do odwołania zgód w każdym momencie.
14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.njumobile.pl oraz www.sklep.njumobile.pl.
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