
REGULAMIN DONICZKOWE OKAZJE

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Doniczkowe Okazje (donice 20% taniej) jest HORTICO S.A., z siedzibą 
przy ul. Giełdowej 12 H.
2. Akcja przeprowadzona jest w Zielonym Centrum przy ulicy Główna 1C, 51-180 Wrocław-Psary w 
godzinach pracy sklepu w każdy poniedziałek bez okazania kuponu promocyjnego.

Warunki i zasady realizacji promocji -20% na donice
1. Do realizacji promocji donice 20% taniej nie jest potrzebny kupon rabatowy.
2. Promocja obejmuje wszystkie donice zakupione w każdy poniedziałek oraz przez każdą osobę.
3. Realizacja promocji możliwa będzie w salonie stacjonarnym Zielone Centrum przy ulicy Głównej 
1C, Wrocław-Psary.
4. Z promocji wyłączone są zamówienia indywidualne.
5. Rabatem w wysokości 20% objęty jest zakup wszystkich doniczek w ofercie sklepu 
stacjonarnego (donice znajdujące się fizycznie w sklepie).
6. Z akcji wyłączony jest zakup produktów przecenionych.
7. Promocje nie łączą się.
8. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach Promocji, 
jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
9. Udział w Akcji jest dobrowolny i nie wymaga udostępniania swoich danych osobowych.
10. Osoba biorąca udział w Akcji musi wypełnić następujące czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
b) zakup doniczek w sklepie stacjonarnym w wyznaczonym czasie
11. Promocja nie jest ograniczona czasowo, trwa do odwołania. Jest promocją cykliczną, obejmuje 
każdy poniedziałek.
12. Każdy uczestnik może korzystać z promocji bez ograniczeń.
13. Udzielony rabat nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami, jakie mogą być udzielane w 
tym samym czasie w Galerii Zielone Centrum.
14. Towar zakupiony w akcji promocyjnej podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z 
Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w Galerii Zielone Centrum.
15. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z 
powyższymi postanowieniami, Galeria Zielone Centrum zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście 
uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
16. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do 
niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 
z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
18. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.zielone-centrum.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w każdym 
czasie z ważnych powodów.
20. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu publikacji na stronie www.zielone-
centrum.pl

http://www.zielone-centrum.pl

