
REGULAMIN	PROMOCJI	
„Zestaw	treningowy	z	Apple	Watch	i	Powerbeats3	”	

	
	

§	1.	Postanowienia	ogólne	
1. Niniejszy	regulamin	(Regulamin)	określa	warunki	i	zasady	przeprowadzenia	Promocji	(Promocja).	
2. Organizatorem	 Promocji	 jest	 firma	 Cortland	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Zgoda	 38,	 60-122	 Poznań,	 zarejestrowana		

w	 Sądzie	 Rejonowym	 w	 Poznaniu,	 VIII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego,		
KRS	 Nr:	 0000031468,	 Kapitał	 zakładowy	 60.000,00	 zł	 opłacony	 w	 całości,	 REGON:	 630008749,		
NIP:	778-00-43-683	(Organizator).		

3. Promocja	 trwa	w	okresie	od	dnia	11	czerwca	2018	 r.	do	dnia	24	czerwca	2018	 r.	 lub	do	wyczerpania	 zapasów	
(Okres	Trwania	Promocji).		

4. Promocja	obowiązuje	w	salonach	stacjonarnych	Organizatora	i	w	sklepie	internetowym	www.cortland.pl.	
5. Uczestnikiem	Promocji	 (Uczestnik	 Promocji)	 jest	 każdy	 Klient	Organizatora,	 który	w	Okresie	 Trwania	 Promocji	

dokona	 zakupu	 zestawu	 tj.	 zegarka	 Apple	 Watch	 Series3	 i	 słuchawek	 Beats	 Powerbeats3	 (Zestaw	 Objęty	
Promocją).	
	
	

§	2.	Zasady	Promocji	
1. Przedmiotem	 Promocji	 jest	 uzyskanie	 20%	 rabatu	 brutto	 na	 słuchawki	 Beats	 Powerbeats3	 (dalej:	 Rabat).	

Warunkiem	uzyskania	Rabatu	 jest	zakup	w	Okresie	Trwania	Promocji,	w	salonie	stacjonarnym	Organizatora	 lub		
w	 sklepie	 internetowym	 www.cortland.pl,	 Zestawu	 Objętego	 Promocją,	 tj.	 zegarka	 Apple	 Watch	 Series	 3		
i	słuchawek	Beats	Powerbeats3.	Zakup	jedynie	części	Zestawu	Objętego	Promocją	tj.	albo	zegarka	Apple	Watch	
Series	3,	albo	słuchawek	Beats	Powerbeats3,	nie	uprawnia	do	uzyskania	Rabatu.		

2. Promocja	 dotyczy	 zegarka	 Apple	 Watch	 Series	 3	 i	 słuchawek	 Beats	 Powerbeats3,	 które	 są	 dostępne		
w	ofercie	Organizatora	w	Okresie	Trwania	Promocji.	 Zakup	1	 szt	Apple	Watch	Series	3,	 upoważnia	do	nabycia		
1	szt	słuchawek	Beats	Powerbeats3	w	ofercie	promocyjnej.	

3. W	 sklepie	 stacjonarnym	 Rabat	 na	 słuchawki	 Powerbeats3	 zostanie	 udzielony	 przez	 handlowca,	 w	 momencie	
zakupu	 Zestawu	 Objętego	 Promocją.	 W	 sklepie	 internetowym	 Rabat	 zostanie	 automatycznie	 naliczony		
w	 momencie,	 kiedy	 w	 koszyku	 znajdzie	 się	 Zestaw	 Objęty	 Promocją	 (zegarek	 Apple	 Watch	 Series	 3	 oraz	
słuchawek	Beats	Powerbeats3).	

4. Uczestnik	 Promocji,	 który	 na	 podstawie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 jest	 uprawniony	 do	 odstąpienia	 od	
umowy	 sprzedaży,	 ma	 prawo	 do	 odstąpienia	 od	 umowy	 sprzedaży	 całego	 Zestawu	 Objętego	 Promocją,	 tj.	
wszystkich	 produktów	 z	 Zestawu	 Objętego	 Promocją	 (zegarka	 Apple	 Watch	 Series	 3	 i	 słuchawek	 Beats	
Powerbeats3).	 Uczestnik	 Promocji	 nie	 jest	 uprawniony	 do	 odstąpienia	 od	 umowy	 sprzedaży	 w	 zakresie	 tylko	
niektórych	produktów	 z	 Zestawu	Objętego	Promocją.	W	przypadku	odstąpienia	 od	umowy	 sprzedaży	 Zestawu	
Objętego	Promocją	zwrotowi	podlega	cały	Zestaw	Objęty	Promocją.		

5. Promocja	nie	łączy	się	z	innymi	promocjami,	w	szczególności:	
a) innymi	udzielonymi	lub	oferowanymi	rabatami	
b) ratami	0%.	

	
	

	
§	3.	Pozostałe	postanowienia	

1. Uczestnik	Promocji	może	składać	reklamacje	związane	z	uczestnictwem	w	Promocji	pisemnie	na	adres	siedziby			
Organizatora	 (ul.	 Zgoda	 38,	 60-122	 Poznań)	 lub	 mailowo	 pod	 adres:	 reklamacje@cortland.pl.	 Zgłoszenie	
reklamacyjne	 powinno	 zawierać:	 imię,	 nazwisko	 i	 adres	 do	 korespondencji	 osoby	 składającej	 reklamację,	 jak	
również	 opis	 podstawy	 reklamacji.	 Przy	 rozpatrywaniu	 reklamacji,	 Organizator	 opiera	 się	 na	 treści	 niniejszego	
Regulaminu	 oraz	 obowiązujących	 przepisach	 prawa	 polskiego.	 Niezależnie	 od	 możliwości	 wszczęcia	
postępowania	 reklamacyjnego,	 Uczestnikowi	 Promocji	 przysługuje	 prawo	 dochodzenia	 roszczeń	 przed	 sądem	
powszechnym	oraz	prawo	do	pozasądowego	rozstrzygania	sporów	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	23	września	2016	r.	o	
pozasądowym	rozstrzyganiu	sporów	sądowych.		

2. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 jakąkolwiek	 niezawinioną	 przez	 niego	 szkodę	 (majątkową	 lub	
niemajątkową)	poniesioną	przez	Uczestnika	Promocji	w	związku	z	jego	udziałem	Promocji.			

3. Administratorem	 danych	 podanych	 w	 ramach	 Promocji	 jest	 Cortland	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Poznaniu		
(60-122)	przy	ul.	Zgoda	38.	Dane	przetwarzane	będą	̨w	celu	niezbędnym	do	przeprowadzenia	Promocji.	Uczestnik	
ma	prawo	dostępu	do	 treści	 swoich	danych	oraz	do	 ich	poprawiania.	Podanie	danych	 jest	dobrowolne,	 jednak	



niezbędne	do	wzięcia	 udziału	w	Promocji.	Uczestnik	 jest	 zobowiązany	do	 informowania	Organizatora	o	 każdej	
zmianie	w	zakresie	danych	osobowych.		

	
	

§	4.	Postanowienia	końcowe	
1. Regulamin	Promocji	dostępny	będzie	w	Okresie	Trwania	Promocji	w	salonach	stacjonarnych	Cortland	i	na	stronie	

internetowej:	www.cortland.pl	
2. Przystąpienie	 do	udziału	w	Promocji	 jest	 równoznaczne	 z	 przyjęciem	warunków	niniejszego	Regulaminu	 i	 jego							

akceptacją.		
3. W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszym	Regulaminem	mają	zastosowanie	mają	obowiązujące	przepisy	prawa,	

w	tym	przepisy	Kodeksu	Cywilnego.	
4. Niniejsza	 Promocja	 nie	 jest	 grą	 losową	 ani	 zakładem	 wzajemnym,	 których	 wynik	 zależy	 od	 przypadku	

(przeprowadzenie	losowania)	w	rozumieniu	art.	2	ustawy	z	dnia	19	listopada	2009	roku	o	grach	hazardowych	(Dz.	
U.	Nr	201	poz.	1540).	


