REGULAMIN dot. VOUCHERA LOYD
1. Wystawcą Voucherów jest firma MOKATE S.A. z siedzibą ul. Katowicka 265a, 43-350 Ustroń, NIP:
548-21-35-881, zwana też dalej „Wystawcą”.
2. Każdy Voucher ma postać elektroniczną oraz posiada:
- indywidualny kod Vouchera
- datę ważności Vouchera
- wartość Vouchera.
3. Voucher opiewa na wartość 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto.
4. Ilość Voucherów jest limitowana. Vouchery stanowią Nagrody Natychmiastowe III w Loterii
promocyjnej pod nazwą „LOTERIA Z NUTĄ MAGII” odbywającej się w terminie od dnia
27.09.2018 r. do dnia 24.04.2019 r., której Organizatorem jest PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
5. Voucher jest ważny do dnia 31.07.2019 r. Po upływie daty ważności Voucher nie może być
zrealizowany.
6. Voucher przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania, tzn. Voucher można wykorzystać
tylko podczas jednej transakcji, bez możliwości podziału na wiele transakcji.
7. Voucher uprawnia Użytkownika Vouchera do otrzymania rabatu kwotowego na zakupy w sklepie
internetowym www.sklep.mokate.com.pl, wyłącznie na herbaty marki LOYD, wyszczególnione
pod tym linkiem: https://www.sklep.mokate.com.pl/marka,loyd,1.html.
8. W przypadku, gdy wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki jest niższa niż wartość Vouchera
(to jest niższa niż 50,00 zł brutto), nie przysługuje zwrot reszty w gotówce ani w postaci innego
vouchera/bonu.
9. Voucher nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny, ani nie może stanowić
przedmiotu obrotu handlowego.
10. W przypadku, gdy cena towarów wraz z kosztami przesyłki nabywanych przez Użytkownika
Vouchera z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa od wartości Vouchera, Użytkownik
Vouchera zobowiązany będzie dopłacić różnicę w cenie.
11. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego:
https://www.sklep.mokate.com.pl/regulamin.html.
12. W celu zrealizowania Vouchera, Użytkownik Vouchera musi wybrać herbaty marki LOYD
określone w pkt 7 Regulaminu, dodać je do koszyka, wybrać formę przesyłki, a następnie wpisać
indywidulany kod Vouchera w pole „kod rabatowy”, przy czym kod Vouchera musi być
wygenerowany przez Wystawcę i nie może być wykorzystany wcześniej. Kwota zakupu zostanie
automatycznie pomniejszona o wartość Vouchera.
13. Voucher dostarczony będzie drogą elektroniczną pod adres e-mail podany przez Uczestnika
Loterii przy dokonywaniu Zgłoszenia w Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej
www.LoydLoteria.pl.
14. Wysyłka Vouchera będzie zrealizowana po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji przez
Organizatora kodu z Opakowania Promocyjnego Loterii.
15. Użytkownik Vouchera jest zobowiązany chronić Voucher przed dostępem osób
nieuprawnionych, a w szczególności przed możliwością uzyskania lub skopiowania kodu
Vouchera przez nieuprawnione osoby trzecie.
16. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.LoydLoteria.pl.
17. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa.
18. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają
uprawnień nabywców w sklepach internetowych, wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

