



REGULAMIN PROMOCJI „GARNITUR W PARZE Z SUKNIĄ” 

§ 1. Warunki ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Centrum Mody Ślubnej „Ksymena” Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą ul. 
Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice. 


2. Promocja trwa od 26.10.2019 r do 16.11.2019 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych.

3. Klientka, która zakupi w Centrum Mody Ślubnej „Ksymena” suknię ślubną z nowej kolekcji 2020, 

otrzyma Voucher o wartości 1000 zł, do zrealizowania w Dziale Męskim Salonu „Ksymena”, znajdującym 
się w sąsiednim budynku Salonu, przy ul. Zwycięstwa 11,  42-624 Tąpkowice.


4. Voucher może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie w Dziale Męskim Salonu „Ksymena” i przeznaczony 
na zakup garnituru z bieżącej kolekcji dostępnej w Dziale Męskim Salonu „Ksymena” i oznaczonej 
„Kolekcja Bieżąca”. Voucher nie dotyczy garniturów na zamówienie.


5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) zarówno w całości jak i w części. 

6. Voucher może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi ważny Voucher w Dziale 

Męskim Salonu „Ksymena”.

7. Voucher jest ważny i aktywny do 16.11.2019 r. 

8. Upływ terminu ważności Vouchera uniemożliwia korzystanie z niego.


§ 2. Zasady korzystania 

1. Dział Męski Salonu „Ksymena” przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne Vouchery. 

2. Voucher należy przedstawić w formie wydrukowanej lub na urządzeniu mobilnym.

3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy 

wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Vouchera. Pozostała 
część środków nie może zostać wykorzystana przez Użytkownika w późniejszym czasie. Voucher 
jest zdefiniowany jako bon jednorazowego użytku i musi zostać zrealizowany podczas pierwszych 
zakupów z użyciem Vouchera.


4. Właściciel Vouchera może posłużyć się Voucherem do upływu terminu ważności Vouchera. Dział 
Męski Salonu „Ksymena” ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku upływu jego terminu 
ważności.


§ 3. Aktywacja 

1. Po dokonaniu zakupu sukni ślubnej, Voucher zostaje wysłany w postaci wiadomości na podany 
przez klientkę adres e-mail. 


2. Aktywacja Vouchera następuje z momentem jego otrzymania. 

3. Voucher po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny.


§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem 
płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.


2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą 
zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ksymena.com.pl 
Regulamin jest również dostępny w Centrum Mody Ślubnej ‚Ksymena’. Na żądanie Użytkownika, 
personel Salonu przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.
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