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1. Zostań naszym fanem na facebooku:
www.fb.com/FabSwiatla

2. Polub oraz udostępnij na swoim
Regulamin promocji dostępny na stronie www.ReklamaSzadkowice.pl

profilu post promocyjny.
3. Zamów reklamę
„Świecący ZĄB”
dla swojego gabinetu

10% taniej!
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Regulamin promocji „-10% na Świecący ZĄB”
1. Organizatorem promocji o nazwie „-10% na Świecący ZĄB” (zwana dalej „Promocją”) jest
Fabryka Światła z siedzibą pod adresem: Szadkowice 8, 26-332 Sławno (zwaną dalej „FŚ”).
2. Serwis facebook.com nie jest w żaden sposób powiązany ani odpowiedzialny za Promocję.
3. Promocja trwa od dnia 27.11.2018 r. od godziny 00:00 do dnia 31.12.2018 r. do godziny 23:59.
4. Skorzystać z Promocji mogą osoby prowadzące działalność związaną ze stomatologią i/lub
ortodoncją, lub posiadający wykształcenie w wyżej wymienionych kierunkach oraz posiadający
stronę firmową, lub profil prywatny na portalu internetowym facebook.com.
5. Aby skorzystać z Promocji należy:
1. kliknąć „Lubię to!” na stronie firmowej FŚ pod adresem www.fb.com/FabSwiatla zostając tym
samym fanem tej strony,
2. kliknąć „Lubię to!” pod postem promocyjnym znajdującym się na wyżej wymienionej stronie,
3. udostępnić post promocyjny na swoim profilu osobistym bądź stronie firmowej.
Następnie przy składaniu zamówienia na reklamy poinformować FŚ o spełnieniu warunków
Promocji i podać dane, po których można zidentyfikowć profil/stronę przez którą zostało
dokonane polubienie oraz udostępnienie.
6. Promocją objęte są produkowane przez FŚ reklamy świetlne w kształcie zębów (wraz z
częściami składowymi takimi jak konstrukcja, zasilacz i sterownik), na które po spełnieniu przez
Uczestnika Promocji warunków wymienionych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, zostanie
udzielony rabat w wysokości 10% wartości początkowej produktów. Promocją są objęte jedynie
zamówienia składane bezpośrednio u FŚ pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Z promocji wykluczone są zamówienia składane za pośrednictwem sklepu
internetowego FŚ w serwisie internetowym allegro.pl (sklep użytkownika „-FabrykaSwiatla-”).
7. Wszelkie dane osobowe zebrane dzięki Promocji przez FŚ będą wykorzystywane w celu
prawidłowego przeprowadzenia Promocji, dane te nie będą wykorzystywane do innych celów
bez zgody ich właśicieli.
8. Rabat na zamówienia powyżej 3 szt. reklam podlega odrębnym negocjacjom.
9. FŚ zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych
powodów, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Promocji.
Wszelkie dokonane zmiany postanowień Regulaminu będzie zawierał odpowiedni Załącznik do
niniejszego Regulaminu, który stanowić będzie integralną część niniejszego Regulaminu.
Informacja o wprowadzonych zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie
www.reklamaszadkowice.pl.
10. FŚ zastrzega sobie prawo do nie przyznania rabatu mimo spełnienia warunków wymienionych
w pkt. 4 niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Promocji z ważnych powodów.

