Regulamin promocji
“Rabat 20% na filtry za opinię na ceneo.pl”
1. Organizatorem Promocji “Rabat 20% na filtry za opinię" jest Homespot Sp.z o.o., z
siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000693904, kapitał zakładowy 10 000 zł, opłacony w całości (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które zakupiły w sklepie internetowym
Homespot.pl przynajmniej jeden z produktów z kategorii podanych w pkt.3,
zamieściły jego recenzje (opisową) na stronie www.ceneo.pl, wysłały zdjęcie (print
screen) napisanej opinii na e-mail homespotpl@gmail.com wraz ze swoim emailem,
na który ma zostać wysłany kod rabatowy.
3. Aby otrzymać kod rabatowy 20% na wybrane filtry należy zakupić produkt w sklepie
www.homespot.pl z kategorii:
●

Oczyszczacze powietrza

●

Nawilżacze powietrza

●

Klimatyzatory przenośne

●

Outlet

●

Osuszacze powietrza

4. W ramach Akcji Organizator każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone
w niniejszym Regulaminie przekaże na e-mail, który został wysłany wraz ze screenem
potwierdzającym zamieszczenie opinii kod rabatowy uprawniający do rabatu w

wysokości 20% na zakup filtrów w sklepie Homespot.pl z kategorii ujętych w pkt 5.
5. Kod rabatowy 20% obowiązuje na produkty z kategorii:
●

Filtry do nawilżaczy

●

Filtry do oczyszczaczy Klarta

●

Filtry do oczyszczaczy Ideal

●

Filtry do oczyszczaczy Toshiba

●

Filtry do oczyszczaczy Xiaomi

●

Filtr HEPA do klimatyzatora Fersk Vind 2 WiFi

●

Filtr HEPA do osuszacza powietrza Fersk Torr

6. Kod rabatowy 20% nie obowiązuje produktów z kategorii:
●

Filtry do oczyszczaczy Lifaair

●

Filtry do oczyszczaczy Sharp

7. Kod może być wykorzystany jeden raz.
8. Rabatowane będą opinie zgodne z zasadami.
9. Akcja trwa w okresie od 22.08.2022 do odwołania.
10. Rabat nie jest odliczany od kosztów dostawy.
11. Kod zostanie wysłany w wiadomości email.
12. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden kod niezależnie od tego ile produktów
wymienionych kupił w sklepie internetowym Homespot.pl oraz niezależnie od tego ile
recenzji zamieścił na stronie ceneo.pl.
13. Uczestnik nie może wymienić kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
14. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych
przez Uczestników.
15. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych
Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
16. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane
Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

