
 
Regulamin promocji „Kup nauszniki Howard Leight VeriShield 100 za min. 1 000 zł netto a 

słuchawki bezprzewodowe JBL otrzymasz GRATIS” 

 

 

1. Postanowienia wstępne 

 

1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Kup nauszniki Howard Leight VeriShield 100 

za min. 1 000 zł netto a słuchawki bezprzewodowe JBL otrzymasz GRATIS” określa zasady i 

uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki 

organizatora (dalej również: „Regulamin”).  

1.2. Organizatorem promocji „Kup nauszniki Howard Leight VeriShield 100 za min. 1 000 zł 

netto a słuchawki bezprzewodowe JBL otrzymasz GRATIS” (dalej również: „Promocja”) jest 

firma Prosave.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4, NIP: 879-20-71-

639 REGON: 871121090, zwaną dalej również: „Organizatorem”.  

1.3. Promocja obowiązuje w sprzedaży detalicznej i hurtowej.  

1.4. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne (dalej 

również: „Uczestnik”).  

1.5. Promocja obowiązuje od 07.04.2022 do 30.06.2022r.  

 

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji 

 

2.1. W promocji biorą udział nauszniki Howard Leight VeriShield 100.  

2.2. Przy zakupie za min. 1 000 zł netto nauszników Howard Leight VeriShield 100, 

uczestnik promocji otrzyma słuchawki bezprzewodowe JBL gratis.  

2.3. Do wzięcia udziału w promocji uprawnia jednorazowy, opłacony w terminie i 

udokumentowany jednym dowodem sprzedaży zakup nauszników Howard Leight VeriShield 

100 w czasie trwania promocji, przy czym nie jest możliwy wielokrotny udział Uczestnika w 

promocji, tym samym otrzymanie więcej niż 1 pary słuchawek bezprzewodowych JBL - 

nawet za więcej niż jeden zakup promowanego asortymentu.  

2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.  

2.5. Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz.  

2.6. Nagrody zostaną dostarczone do 30 dni od spełnienia warunków promocji.  

 

 



3. Postanowienia końcowe 

 

3.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.04.2022 roku.  

3.2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą 

rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3.3. W przypadku niedostępności słuchawek bezprzewodowych JBL, model Tune 125 TWS 

(przedstawionych na materiałach reklamowych), organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany nagrody na model o wartości nie niższej niż 350 zł brutto.  

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia 

ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):  

- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania 

Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;  

- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 

technologicznymi.  

3.5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.prosave.pl. 


