KODY AMBASADORSKIE
regulamin promocji

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady promocji (dalej: Promocja)
korzystania ze zniżkowych kodów ambasadorskich (dalej: Kod, Kody).
2. Organizatorem promocji jest firma Cortland Sp. z o.o. (dalej: Organizator), ul. Zgoda 38,
60-122 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000031468, REGON 630008749, NIP 7780043683.
3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora i w sklepie internetowym
www.cortland.pl.
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§2
ZASADY DZIAŁANIA KODÓW
Kody, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, umożliwiają otrzymanie upustu cenowego na wybrane
produkty marki Apple. Zakres produktów oraz wartość upustu są zmienne. Osoby określone
w § 3 ust 1 dysponują aktualną wiedzą na temat zakresu produktów i wartości upustów.
Kody nie obowiązują:
a) przy zakupie produktów z wyprzedaży lub innej przeceny;
b) przy programach rabatowych dla uczelni i banków;
c) przy zakupie z użyciem płatności ratalnej 0%.
Kody nie łączą się ze sobą. W ramach jednej transakcji można wykorzystać tylko jeden kod.
Kody nie łączą się z innymi promocjami, chyba, że ich regulamin stanowi inaczej.
Kody łączą się ze zniżką edukacyjną dla uczniów i nauczycieli.
Termin ważności każdego Kodu jest ograniczony w czasie. Ambasadorzy dysponują wiedzą na
temat terminu ważności swoich Kodów.

§3
ZASADY PRZYZNAWANIA KODÓW
1. Kody udostępniane są przez Ambasadorów programu iStudies (www.iStudies.pl).
2. Z Kodów nie mogą korzystać:
a) czynni ambasadorzy programu iStudies;
b) osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji;
c) osoby zatrudnione przez Organizatora, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.
3. Organizator ma prawo odmówić uznania użycia Kodu osobie, w stosunku do której powziął
uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

§4
REKLAMACJE
1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z uwykorzystaniem Kodów pisemnie
na adres siedziby Organizatora, tj. 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.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę,
majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika Promocji w związku ze
skorzystaniem z Promocji.
3. Administratorem danych podanych w ramach Promocji jest Organizator. Dane przetwarzane
będą̨ w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania, usunięcia.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od 1 marca 2021.
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.iStudies.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Skorzystanie z kodu jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu i jego akceptacją.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201
poz. 1540).

