Regulamin Akcji Promocyjnej
„-20% na przecenę”
I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:
Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „-20% na
przecenę”, zwanej w dalszej części „Akcja Promocyjna”.
II. Organizator Akcji Promocyjnej
Organizatorem Akcji Promocyjnej, jest Top Secret Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (94-250), przy ul. Żniwnej
10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000129475, NIP: 727-2570-554, REGON: 473073389 z kapitałem zakładowym w
wysokości: 99 004 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej "Organizatorem".
III. Uczestnicy Akcji Promocyjnej
Akcja Promocyjna skierowana jest do osób, które na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
dokonali zakupu produktów marek TOP SECRET, DRYWASH i/lub TROLL w sklepie internetowym Top
Secret www.topsecret.pl oraz aplikacji TS Club.
IV. Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 06.04.2021 r. do odwołania.
2. Miejscem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Top Secret
www.topsecret.pl oraz Aplikacja TS Club.
V. Zasady i warunki obowiązywania promocji
1. Przy zakupie produktów, biorących udział w Akcji Promocyjnej udziela się rabatu w wysokości
-20% na wszystkie produkty przecenione zakupione w sklepie internetowym oraz aplikacji TS
Club. Wyłączeniu podlegają produkty marki Monnari.
2. Rabat udzielany jest od aktualnych cen.
3. Akcja Promocyjna obejmuje produkty marek TOP SECRET, DRYWASH i/lub TROLL, które są
dostępne w sklepie internetowym Top Secret.
4. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona. W przypadku braku towaru
objętego promocją Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji.
6. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej.
Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi
lub żądania.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
8. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie, przy czym zmiana regulaminu nie może pozbawić Uczestnika praw nabytych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i
rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich.

3. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych
mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego
Regulaminu.

