
Regulamin pRomocji „Rabat 50%”
1. Organizatorem promocji pod nazwą “RABAT 50%” („Promocja”) jest ECONOVA Artur Guryn z siedzibą w 

Szczecinie (71-042), ul. Bieszczadzka 27, NIP: 8522113701, REGON: 811176932, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.ecostim.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy przecenionych produktów ze Sklepu internetowego wyszczególnionych na stronie 

https://ecostim.pl/promocje
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktów objętych promocją.
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu 

art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie lub u autoryzowanego 
sprzedawcy zakupu elektrostymulatora marki ECOSTIM i w ciągu 60 dni telefonicznie lub mailowo 
poinformują o chęci zakupienia produktów objętych promocją (punkt 3), jednocześnie akceptując 
niniejszy regulamin oraz okażą dowód zakupu elektrostymulatora ECOSTIM.

6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony 
do zakupu jednej sztuki wybranego produktu spośród produktów objętych Promocją za połowę jej 
nominalnej ceny po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z Obsługą Klienta

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod 
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Promocja “RABAT 50%” obowiązuje od dnia 05.03.2020 r. do odwołania.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 

niniejszego regulaminu.
10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży 

wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu. Klient może odstąpić od umowy 
sprzedaży tylko Zestawu w skład którego wchodzi elektrostymulator marki ECOSTIM wraz z akcesoriami 
oraz urządzenie objęte promocją lub samego urządzenia objętego promocją

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.ecostim.pl/
12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2020 r.

          Szczecin, dnia 05.03.2020 r.
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