Regulamin Promocji – „40% zniżki na opakowanie Jelly Bear Hair”
1. Promocja odbywa się na portalu społecznościowym Facebook. Podstawą do wzięcia
udziału w Promocji jest posiadanie aktywnego konta na niniejszym portalu.
2. Organizatorem Promocji jest TWC HOLDING LLC 501 Silverside Road, Suite 105,
Wilmington, DE 19809, USA.
3. Celem Promocji jest zwiększenie rozpoznawalności marki Jelly Bear Hair oraz dotarcie
do większej liczby konsumentów poprzez obniżenie ceny produktu o 40% dla
zainteresowanych użytkowników.
4. Promocja jest zorganizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest sponsorowana, popierana, zarządzana ani
powiązana z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi portalem
Facebook.
6. Udział w Promocji może wziąć każda osoba fizyczna, która spełnia następujące
warunki:
– jest osobą pełnoletnią, a w przypadku niepełnoletności, posiada zgodę swojego
opiekuna prawnego,
– jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
7. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wypełnienie formularza i podanie w nim
swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te będą wykorzystane do kontaktu w
celu ustalenia adresu wysyłki produktu objętego 40% zniżką.
8. Udział w Promocji jest dobrowolny. Podanie wyżej wymienionych danych oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
9. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.
10. Opakowanie zostanie wysłane w czasie 2 dni roboczych liczonych od czasu kontaktu.
11. Nie ma możliwości otrzymania równowartości pieniężnej w wysokości 40%
regularnej ceny opakowania Jelly Bear Hair.
12. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje brakiem możliwości dostarczenia
opakowania objętego Promocją.
13. Użytkownik może zrzec się prawa do 40% zniżki lub zapłacić za produkt jego cenę
regularną.
14. Ilość opakowań objętych Promocją jest ograniczona. Organizator nie może dać
gwarancji, że każda zainteresowana osoba otrzyma produkt po obniżonej cenie.
15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

16. Użytkownik, w momencie podania wyżej wymienionych danych osobowych, wyraża
zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. Dane wykorzystane zostaną w celach
kontaktowych w sprawie ustalenia adresu do wysyłki oraz przedstawiania promocji i
ofert. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych przez
Organizatora.
17. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych,
- problemy wynikające z działania serwisu Facebook.
18. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w
Promocji.

