
Regulamin promocji SZYCIE GRATIS

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „SZYCIE GRATIS” jest STYL Studio Wnętrz, ul. Ostrowska 386, 61-312 Poznań. 
2. Czas trwania promocji od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. . 
3. Promocja dotyczy umów zawieranych na terytorium UE.
4. Udział  w Promocji  jest  dobrowolny,  a  Kupujący biorący w niej  udział  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
5. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

REGULAMIN – niniejszy Regulamin  informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy w ramach promocji;
STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę
łącznie; 
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem styl-sklep.pl ;
SPRZEDAWCA–  MORIS Marcin Wierzbiński REGON 300449370 NIP 777 225 59 33, zarejestrowanej przez Wójta Gminy
Czerwonak pod numerem 5079, miejsce wykonywania działalności: STYL Studio Wnętrz ul.  Ostrowska 386, 61-312 Poznań,
zwaną dalej Sklepem/Sprzedającym
KLIENT –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  oraz  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa
przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo, zwany
również UCZESTNIKIEM;
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
UMOWA SPRZEDAŻY -  umowa  sprzedaży towaru  zawarta  pomiędzy Sprzedawcą  a  Kupującym  za  pośrednictwem Sklepu
internetowego lub w Salonie;
PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego lub w Salonie;
PROMOCJA – usługa szycia realizowana w oparciu o warunki zamieszczone w regulaminie;
SALON – miejsce sprzedaży stacjonarnej Sprzedawcy STYL Studio Wnętrz  ul. Ostrowska 386, 61-312 Poznań;

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Promocji może być każdy Kupujący za pośrednictwem serwisu styl-sklep.pl lub w Salonie Sprzedawcy
przy spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Promocja obejmuje udzielenie rabatu na usługę szycia dekoracji okiennych typu: firany, zasłony, rolety rzymskie.
3. Koszt całkowity usługi szycia o którym mowa w punkcie 2 wynosi 1zł.
4. W ramach promocji Kupujący otrzymuje jednocześnie rabat w wysokości 1zł na zakupioną tkaninę.
5. Warunkiem koniecznym do możliwości skorzystania z Promocji jest:
- poinformowanie Sprzedającego o chęci skorzystania z Promocji nie później niż w dniu zakupu tkaniny,
- jednorazowy zakup tkaniny u Sprzedającego w odpowiedniej ilości o łącznej wartości nie mniejszej niż 200zł brutto,
- podaniu przez Kupującego parametrów dekoracji,
- potwierdzeniu specyfikacji zamówienia przez obie Strony,
6. Usługa  szycia  w  ramach  Promocji  realizowana  jest  wyłącznie  na  tkaninach  oraz  materiałach  zakupionych  u
Sprzedającego.
7. W  przypadku  rolet  rzymskich  istnieje  możliwość  uszycia  samej  dekoracji  z  tkaniny  bez  konieczności  zakupu
mechanizmu.
8. Promocja nie dotyczy dekoracji łączonych z więcej niż z trzech typów tkanin w danym elemencie dekoracji okiennej.
9. Promocyjna usługi szycia nie obejmuje niestandardowych usług tj. doszywanie kryształków, wyszywanie sznurów,
wklejanie  cekinów,  pikowanie,  wycinanie  łuków,  doszywanie  gipiury,  ołowianki  lub  innych  dodatkowych  elementów
dekoracyjnych oraz nie dotyczy dekoracji wyższych niż 4m.
10. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami lub zakupami, chyba że Strony postanowią inaczej.
11. Powyższa promocja nie obejmuje kosztów dodatkowych materiałów mogących być wykorzystanych przy szyciu ,
mechanizmów i systemów mocowań. Należą do nich: taśmy marszczące, taśmy do rolet, kółka/przelotki, mechanizmy rolet
rzymskich, sztywniki, szprosy, szyny, karnisze.
12. Koszt materiałów o których jest mowa w punkcie 11, liczony jest wg. normalnego cennika Sprzedającego.
13. Termin realizacji zamówienia w ramach Promocji ustalany jest indywidualnie.



14. Zamówione dekoracje można odebrać osobiście lub organizator na zlecenie i koszt Kupującego może wysłać je na
wskazany adres dostawy firmą kurierską pod warunkiem, że wymiary paczek nie przekroczą wymiarów gabarytowych
(najdłuższy bok 2m, suma najdłuższego boku + obwód podstawy <3m). W przypadku wysyłek zagranicznych nie jest
dostępna opcja pobraniowa.
15. Przy zamówieniach powyżej 500zł brutto koszt wysyłki na terenie RP wynosi 0zł dla wpłaty na konto z góry lub 10zł
przy opcji przedpłata i pozostała część pobranie.
16. Towary w ramach powyższej Promocji są wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i nie podlegają
zwrotowi.  Są  to  w  szczególności:  materiały  dekoracyjne  wykonywane  na  specjalne  zamówienie  Kupującego,  o
określonych nietypowych rozmiarach, skrawane na zamówienie jak również dekoracje i wyroby szyte na zamówienie, o
określonych przez Kupującego właściwościach, zgodnie z jego preferencjami: kolor, materiał, niestandardowy rozmiar,
niestandardowe połączenie materiałów.
17. O wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach wynikających z specyfikacji zamówienia Sprzedający informuje nie
później niż przed momentem potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. 
18. Promocyjna usługa szycia realizowana będzie po potwierdzeniu przez Kupującego specyfikacji. Termin oczekiwania
na potwierdzenie przez Kupującego wynosi 7 dni.
19. W celu uruchomienia zamówienia wymagana jest płatność z góry lub przedpłata 40% wartości zamówienia (pozostała
część przy odbiorze lub pobraniu). Termin oczekiwania na wpłatę lub przedpłatę wynosi7 dni.
20. W przypadku zamówień nie spełniających powyższych warunków uczestnictwa lub nie pozwalających na techniczne
wykonanie danej usługi lub o niestandardowych wytycznych Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi
szycia w ramach powyższej Promocji.

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 30.09.2017r pisemnie na adres STYL Studio
Wnętrz ul. Ostrowska 386, 61-312 Poznań z dopiskiem „SZYCIE GRATIS” lub drogą e-mailową na adres biuro@styl-
sklep.pl.  O  zachowaniu  terminu  składania  reklamacji  decyduje  data  dotarcia  reklamacji  pod  wskazany w niniejszym
punkcie adres. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Prawo złożenia reklamacji co do przebiegu Promocji przysługuje jedynie jego Uczestnikom. 
3. Reklamacje co do przebiegu Programu rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi. 
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje co do przebiegu Programu Uczestników na podstawie Regulaminu.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji co do przebiegu Programu jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później niż do
31.10.2017r.
6. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady
fizyczne lub prawne ( rękojmia).
7. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest
wyłączona. 
8. Adres do składania reklamacji  STYL Studio Wnętrz ul. Ostrowska 386, 61-312 Poznań.

Postanowienia końcowe

1.   W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2.   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z organizacją promocji jest administrator firma MORIS Marcin Wierzbiński. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w promocji. Osobom biorącym udział w Promocji przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
3.  Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia lub odwołania promocji. W przypadku odwołania promocji wszyscy
uczestniczy zgłoszeni do momentu jej odwołania mogą korzystać z promocji zgodnie z powyższym regulaminem.


