
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „DMUCHANE FLAMINGI ZA 1 GROSZ”  

w ramach programu partnerskiego MERINGER CLUB 

 

§1 DANE ORGANIZATORA ORAZ CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji o nazwie „DMUCHANE FLAMINGI ZA 1 GROSZ” zwanej dalej 

„Promocją” jest spółka MERINGER spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kaliszu, 

adres: ul. Dobrzecka 95/8a, 62 – 800 Kalisz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000660594, NIP: 6182095132, REGON: 301013001, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator jest równocześnie administratorem danych osobowych Uczestników. 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie 

www.sklep.meringer.pl/polityka_prywatnosci 

3. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. lub do 

wyczerpania zapasów (pod uwagę będzie brana data złożenia zamówienia przez Uczestnika). 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie 

internetowej www.meringer.pl/regulaminy. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot medyczny prowadzącym działalność 

gospodarczą, który bierze udział w programie MERINGER CLUB i dokona zakupu 

produktów/wyrobów medycznych na warunkach określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu oraz 

wyrazi chęć udziału w Promocji. 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w kanale telefonicznym 

dzwoniąc pod numer infolinii 62 332 00 00. 

3. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego 

zasad. 

4. W trakcie okresu obowiązywania Promocji Uczestnik, pod warunkiem nabycia w ramach 

Promocji produktów o wartości minimum 1400 zł brutto, otrzymuje dmuchanego różowego 

flaming przedmiot niniejszej promocji. 

5. Dmuchany Flaming zostanie doręczony Uczestnikowi wraz ze złożonym przez Uczestnika 

zamówieniem. 

http://www.sklep.meringer.pl/polityka_prywatnosci
http://www.meringer.pl/regulaminy


 

 

7. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w ramach 

niniejszej Promocji, Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie 

zwracanego towaru, odstąpić od umowy także w zakresie otrzymanego dmuchanego flaminga, 

którego nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów 

zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.  

8. Uczestnictwo w Promocji i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.  

9. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej 

obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 

4.  

10. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami i jest częścią promocji MERINGER 

CLUB. 

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 

jedynie informacyjny.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną do wglądu w sklepie internetowym na 

stronie www.sklep.meringer.pl/regulamin_zakupow oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w 

zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne 

zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu 

obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy 

Sąd.  

7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak pogarszać 

sytuacji prawnej Uczestników ani naruszać praw nabytych przez Uczestników. 


