
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „50 zł w prezencie” 

(„Regulamin”) 
1. Organizatorem promocji „50 zł w prezencie” („Promocja”) jest Smartino Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Sytej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383843 („Organizator”). 

2. Promocja obowiązuje w sklepie stacjonarnym położonym w Warszawie przy ulicy Klimczaka 1 

oraz w  sklepie internetowym dostępnym pod adresem lamillou.com („Sklepy”). 

3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

4. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jednym 

paragonem) zakupu produktów pełnowartościowych dostępnych w sklepie stacjonarnym albo w 

sklepie internetowym na kwotę nie niższą niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto otrzyma 

rabat kwotowy  na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.  

5. Promocja nie łączy się z  innymi zniżkami oraz promocjami.  

6. Do wartości zakupów, o których mowa w punkcie 4 nie wlicza się kosztów wysyłki. 

7. Promocja obowiązuje w okresie od 07 grudnia 2021 roku do 24 grudnia 2021 roku lub do 

odwołania, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego oraz całodobowo w sklepie internetowym. 

8. Rabat kwotowy, o którym mowa w punkcie 4, zostanie automatyczny zastosowany w koszyku po 

spełnieniu  warunków o których mowa w punkcie 4. 

9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 

10. Jeżeli Uczestnik zamierza dokonać zwrotu zakupionych produktów, do zakupu których został 

zastosowany kod zniżkowy, zobowiązany jest zwrócić wszystkie zakupione produkty.  

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności 

drogą elektroniczną na adres email: bok@lamillou.com lub listownie na następujący adres 

Organizatora (dalej również: „Reklamacje”). 

14. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, 

danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn 

uzasadniających Reklamację. 

15. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o 

rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

16. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych 

Warunków Promocji. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2021  r. 
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