
REGULAMIN PROMOCJI “Struny gratis do gitary be Joe”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Struny gratis do gitary be Joe” (dalej: „Promocja”) jest Grupa Zibi

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której

nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym, w

pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 31.05.2021 r. 13.06.2021 lub do wyczerpania zapasów (dalej:

Okres trwania Promocji”)

§ 2. Podstawowe zasady Promocji

1. Przy zakupie dowolnej gitary marki be Joe: klasycznej, akustycznej bądź elektrycznej

bezpłatnie dołączone są struny marki Curt Mangan.

2. Do jednej gitary dołączany jest jeden komplet strun odpowiednio:

a. do gitar klasycznych struny Curt Mangan model 90611 CLASSIC HIGH TENSION

b. do gitar akustycznych struny Curt Mangan model 21152 11-52 80/20 BRONZE

c. do gitar elektrycznych struny Curt Mangan model 11046 10-46 NICKEL

3. W przypadku braku dostępności określonego modelu, Organizator zastrzega sobie prawo do

dołączenia innego dostępnego modelu.

4. Promocja dotyczy Instrumentów zakupionych w internetowym sklepie Riff pod adresem

www.riff.net.pl

5. Struny dołączane są do zamówienia automatycznie.

6. Promocją nie są objęty Instrumenty, na które Organizator udziela klientom rabatu

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.riff.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie niż

wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie

będzie naruszać praw nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

http://www.riff.net.pl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.riff.net.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0m8IGIcxT9yf8f_4pRxHU6chVhw_W1O8oRdw8gWWkt_f1HRXok6dux1S4&h=AT0dkKZUEL-6W4s0dECFVP0hQfwAOBBedLN7c2avXumM6IuiLRAIswrwE24RGBSuCzIKocsziZokUAU-GX5VsQ1zo-9gY-vVzw29SAz_0TR2xCo6c5aZ8G-rpgkUTrkiJ2l9Cw


4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów

powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

5. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika

e-mailem na adres: kamil.przybysz@riff.net.pl.


