Regulamin promocji „Rękawiczki marki Napo Gloves w prezencie od nju mobile”.
Obowiązuje od dnia 24.11.2017 do odwołania.
1. Organizatorem promocji jest „Orange Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-326,
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 52602-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
2. Promocja obowiązuje od dnia 12.07.2017 odwołania. (dalej: Czas Trwania Promocji).
3. Do udziału w promocji uprawnieni są wszyscy Klienci sklepu nju market dostępnego pod adresem
www.njumobile.pl, którzy w Czasie Trwania Promocji złożą zamówienie i dokonają zakupu dowolnego modelu
telefonu, routera lub konsoli gier na stronie http://www.njumobile.pl/njumarket.
4. W ramach Promocji Klienci nju market, którzy w Czasie Trwania Promocji dokonają minimum jednego zakupu na
stronie nju market otrzymają rękawiczki marki Napo Gloves które umożliwiają bezproblemowe korzystanie ze
smartfona zimą.
5. Rękawiczki zostaną podesłane po upływie 14 dni na adres zwrotny podany przy zakupie telefonu lub sprzętu.
6. Rękawiczki zostaną wysłane na koszt organizatora promocji.
7. Rękawiczki dostępne są w modelu męskim oraz damskim, a oba modele występują w trzech rozmiarach: S, M, L.
Aby wybrać model i rozmiar dla siebie wystarczy wysłać maila na adres: sklepnjumobile@orangeretail.pl.
w którym wystarczy wpisać numer zamówienia, rodzaj rękawiczek oraz ich rozmiar.
7.1 Poniżej tabela rozmiarowa.
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8. Reklamacje i zapytania dotyczące przyznania rękawiczek można składać mailowo na adres:
sklepnjumobile@orangeretail.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Odpowiedź w sprawie reklamacji
zostanie odesłana na adres mailowy z którego przyszło zapytanie reklamacyjne.
8.1 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wniesienia. Reklamacje, które wpłyną po tym
terminie lub na inny adres niż podany pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
9. Administratorem danych osobowych jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Alejach
Jerozolimskich 160. Abonent wyraża zgodę na ich przetwarzanie i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Promocji. Każdemu Abonentowi
przysługuje prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
10. Niniejszy regulamin dostępny na http://www.njumobile.pl/njumarket.
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