REGULAMIN PROMOCJI - BLACK FRIDAY
1. Organizatorem promocji jest Gospodarstwo Dudek, Ludmiła DudekWieczorek i Michał Wieczorek, Zagórnik ul. Inwałdzka 42, 34-120 Andrychów.
2. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów detalicznych
Gospodarstwa Dudek w Zagórniku.
3. Promocja odbywa się w dniu 29.11.2019 r. Wygaśnięcie promocji odbywa się
w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 18.00
4. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,
Inc.
5. Ogłoszenie Promocji jest prowadzone na stronie Facebook Gospodarstwo
Dudek – Owoce, warzywa i drzewa (zwanej dalej Fanpage). Sama promocja
odbywa się na terenie Gospodarstwa Dudek w Zagórniku przy ul. Inwałdzka
42, 34-120 Andrychów.
6. Produkty objęte promocją to wszystkie rośliny (krzewy i drzewa ozdobne i
owocowe), a także produkty spożywcze, w tym owoce i warzywa.
7. Promocja to – 15 % od sumy zakupionych produktów.
8. Produkty z promocji nie podlegają wymiennie na inne, a także nie podlegają
gwarancji. Kwota z promocji nie może być również zamieniona na gotówkę.
9. Każdy produkt oznaczony jest ceną. Cena może być w jednym miejscu
obejmując cały gatunek.
10. Produkty przecenione nie obowiązuje promocja.
11. Promocja nie dotyczy usług wykonywanych przez Gospodarstwo Dudek,
Ludmiła Dudek-Wieczorek i Michał Wieczorek, Zagórnik ul. Inwałdzka 42, 34120 Andrychów, w tym transport i wniesienie np. choinek.
12. W przypadku wykrycia działań, która są niezgodne z powyższym
Regulaminem, lub gdy zachodzi próba wpływania na zmianę promocji
sprzedawca może odmówić sprzedaży produktu po promocyjnej cenie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w trakcie jej
trwania bez podania przyczyny. Organizator może odwołać promocję w trakcie
jego trwania również bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym
klientów. Informację będą zamieszczone na Fanpage.
14. Osoba kupująca oświadcza tym samym, że zapoznała się z Regulaminem
promocji i akceptuje jego postanowienia. Treść regulaminu jest dostępna do
wglądu w notatce na Facebooku oraz w siedzibie Organizatora. Ostateczna
interpretacja należy do Organizatora. Żadne odwołanie nie będzie
uwzględnione.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie

później niż w terminie czternastu dni od dnia zakupu produktu. Uczestnik
zgłaszający reklamację pokierowany będzie bezpośrednio do Radcy Prawnego
współpracującego z naszym Gospodarstwem Dudek w Zagórniku.
16. We wszystkie kwestiach dotyczących promocji, które nie są uwzględnione w
regulaminie decyduje Organizator.

