Regulamin promocji H&M KIDS
(„Regulamin”)
1. Promocja „H&M KIDS” („Promocja”) organizowana jest przez H&M Hennes & Mauritz
1
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych z działem
dziecięcym H&M, mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski działających
pod markami H&M („Sklep” lub „Sklepy”) oraz w sklepie internetowym hm.com do
którego uzyskano dostęp z terenu Rzeczpospolitej Polski („Sklep On-line
”).
Promocja trwa w następujących okresach:
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Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145614, NIP: 5252253246, REGON: 015292063.

1

a.
w zakresie możliwości uzyskania prawa do Rabatu (określonego w pkt
4.a., poniżej) w Sklepach, Promocja rozpoczyna się w dniu 22 sierpnia 2019 (z
tym zastrzeżeniem, że dla członków H&M Club od dnia 21 sierpnia 2019) i trwa
do 7 września 2019 roku („Okres Promocji Rabatu”);
b.
w zakresie możliwości uzyskania prawa do Rabatu (określonego w pkt
4.a., poniżej) w Sklepie On-line, Promocja rozpoczyna się w dniu 22 sierpnia
2019 (z tym zastrzeżeniem, że dla członków H&M Club od dnia 21 sierpnia
2019) i trwa 26 sierpnia 2019 roku („Okres Promocji Rabatu On-line”);
c.
w zakresie możliwości uzyskania prawa do Karty Prezentowej (określonej
w pkt 4.b., poniżej) w Sklepach, Promocja rozpoczyna się w dniu 22 sierpnia
2019 (z tym zastrzeżeniem, że dla członków H&M Club od dnia 21 sierpnia
2019) i trwa do jej odwołania w razie wyczerpania zapasów („Okres Promocji
Kart Prezentowych”). Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów Kart
Prezentowych i odwołaniu Promocji na stronie www.hmkids.pl.

3. Promocja jest skierowana do osób fizycznych („Uczestnicy”), którzy w jednym ze
Sklepów lub w Sklepie On-line zawrą umowę sprzedaży towaru lub towarów z działu
dziecięcego Sklepu lub Sklepu On-line na kwotę nie niższą niż 100 PLN brutto
(słownie: sto złotych polskich zero groszy brutto) i zapłacą cenę w sposób dostępny w
Sklepie („Transakcja”).
4. W ramach Promocji, Uczestnikowi, który zawrze Transakcję:
a.

w Okresie Promocji Rabatu, lub w Okresie Promocji Rabatu On-line
przysługuje prawo do niezwłocznego otrzymania 20% (słownie: dwudziestu
procent) rabatu w cenie Transakcji („Rabat
”); Rabat zostanie naliczony do
ceny Transakcji;

b.

w Okresie Promocji Kart Prezentowych, po powiadomieniu o którym mowa w
pkt. 5, poniżej, przysługuje prawo niezwłocznego otrzymania karty
prezentowej („Karta Prezentowa”) uprawniającej Uczestnika do bezpłatnego
korzystania z usługi „Empik Go” świadczonej drogą elektroniczną przez
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EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie („Empik”) przez okres 30 (słownie:
trzydziestu dni) polegającej na udostępnieniu treści cyfrowych w ramach
abonamentu:
i. albo „Lektury szkolne”
ii. albo „Bajki do słuchania” („Usługa Empik Go”).
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5. W celu uzyskania Karty Prezentowej, Uczestnik powinien powiadomić kasjera Sklepu
o rodzaju Usługi Empik Go wybranej przez Uczestnika, tj. albo abonamentu
określonego w pkt. 4.b.i., powyżej albo abonamentu określonego w pkt. 4.b.ii.,
powyżej.
6. W celu skorzystania z Usługi Empik Go, Uczestnik powinien wykonać czynności
określone w treściach umieszczonych na Karcie Prezentowej, w tym w szczególności:
a.

wpisać kod z Karty Prezentowej na stronie www.empik.com/gofree;

b.

zalogować się na konto Empik lub zarejestrować konto Empik;

c.

pobrać aplikację Empik Go i zalogować się.

7. Korzystanie z Usługi Empik Go jest przedmiotem regulaminów, polityk oraz zasad
określonych przez Empik na stronie www.empik.com. W celu uniknięcia wątpliwości,
Organizator nie jest podmiotem świadczącym Usługi Empik Go. Podmiotem
świadczącym Usługi Empik Go jest Empik.
8. Korzystanie ze Sklepu On-line oraz jest przedmiotem regulaminów, polityk oraz
zasad określonych przez H & M Hennes & Mauritz GBC AB na stronie hm.com.
9. Karta Prezentowa i kod w niej zawarty ważne są w terminie wskazanym na Karcie
Prezentowej.
10. Uczestnik może uzyskać tylko 1 (słownie: jedną) Kartę Prezentową i 1 (słownie:
jeden) Rabat na 1 (słownie: jedną) Transakcję.
11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego w zamian za Kartę Prezentową ani Rabat.
12. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi Karty Prezentowej lub Rabatu w
przypadku anulowania, przerwania przez Uczestnika Transakcji lub odstąpienia od
Transakcji. W przypadku odstąpienia od Transakcji przez Uczestnika będącego
konsumentem, a korzystającego z praw do rękojmi za wady lub prawa do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, cena za zwracane towary uwzględniać będzie
zapłaconą przez Uczestnika cenę z wykorzystaniem Rabatu, zaś Empik ma prawo
zakończyć świadczenie Usługi Empik Go.
13. Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków
wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji, a
spoczywających na tym Uczestniku.
14. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
2016.471 j.t.).
15. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami Organizatora, co oznacza,
że zawarcie Transakcji i skorzystanie przez Uczestnika z prawa do Rabatu lub prawa
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do Karty Prezentowej wyklucza możliwość skorzystania przez Uczestnika z innych
promocji ani rabatów Organizatora.
16. Organizator uprawniony jest do wcześniejszej zmiany nieistotnych postanowień
Regulaminu, co nie narusza praw nabytych przez Uczestników przed datą zmiany.
Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz
przekazana za pośrednictwem stron internetowych www.hmkids.pl.
17. Organizator nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych Uczestników w celu
przeprowadzenia Promocji.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
19. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.hmkids.pl oraz u
kasjerów Sklepów.
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