
Regulamin promocji letniej Kazaro „Promocja -20%” 

I. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: ,, Promocja -20%” określa zasady funkcjonowania, 
warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia 
przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej 
również: „Regulamin”). 

2. Organizatorem promocji „Promocja -20%” (dalej również: „Promocja”) jest Kazaro Spółka 
Jawna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielska 35, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W 
GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO (dalej również: „Organizator”). 

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego kazaro.pl (dalej również: 
„Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: http://www.kazaro.pl oraz w 
placówce stacjonarnej Kazaro w Tarnowskich Górach  przy ul. Nakielska 35 (dalej również: 
„Sklepy Stacjonarne”, w godzinach otwarcia. 

4. Promocja skierowana jest do klientów Sklepu Kazaro, dokonujących zakupów lub składających 
zamówienia w okresie trwania promocji na towary będące w ofercie Sklepu Kazaro na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie dotyczy usług będących w 
ofercie Organizatora. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami 
Promocji (dalej również: „Uczestnik”). 

5. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem 
Promocji. Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia 
zamówienia, a zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na 
datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją. 

II.Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych 
w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w 
wysokości 20% od bazowej ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej 
ofercie Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego w czasie obowiązywania Promocji. 
Promocja dotyczy mebli fryzjerskich marki Kazaro i nie obejmuje usług świadczonych przez 
Kazaro oraz kosztów dostawy. Produkty biorące udział w akcji „Promocja -20%” dostępne są 
pod adresem: www.kazaro.pl. 

2. Rabat udzielany jest Uczestnikowi Promocji przy zakupach powyżej 4000 zł netto z 
wyłączeniem kosztów usług. 

3. Promocja trwa od 17.07.2019 r. od godziny 00:01 do odwołania (dalej również: „Czas trwania 
Promocji”). 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie 
wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów 
podlegających Promocji oraz kosztów dostawy. Jedynym warunkiem jest dokonanie zakupu 
powyżej 4000 zł netto z wyłączeniem kosztów usług. 

5. Ceny produktów objętych Promocją -20% nie są widoczne w Sklepie Internetowym. Należy 
cenę bazową pomniejszyć o 20%. Ceny wyposażenia fryzjerskiego nie podlegają dodatkowemu 
obniżeniu. 

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy: 
a. Dokonać zakupu mebli fryzjerskich za minimum 4000 zł netto z wyłączeniem 

kosztów usług. 
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b. Zarówno w przypadku Sklepu Internetowego, jak i Sklepu Stacjonarnego – zapoznać 
się i zaakceptować Regulamin. 

6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy, zmiany tapicerki, zmiany koloru lakieru mebli 
fryzjerskich, zakupionych w ramach Promocji, w które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami 
promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oraz korzyściami 
wynikającymi z dotychczasowych zakupów w firmie Kazaro, chyba że warunki takiej promocji, 
upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej 
stanowi inaczej. 

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat cenowy 
naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją. 

9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz. 

10. Pełnowartościowe Produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepie Stacjonarnym nie 
podlegają zwrotowi. 

III. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od 
stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: 
kazaro@kazaro.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Kazaro Sp. J. ul. Nakielska 
35, 42-606 Tarnowskie Góry (dalej również: „Reklamacje”). 

2. Reklamacji można dokonać również na stronie https://kazaro.pl/zgloszenie-reklamacyjne 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o 
rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: www.kazaro.pl oraz w Sklepie 
Stacjonarnych Kazaro i wchodzi w życie od dnia 17.07.2019 od godziny 00:01 do odwołania.  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2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą 
rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.


