
REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja chemiczna”

§ 1
Postanowienia ogólne

2. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji

„Promocja chemiczna”(dalej jako „Akcja Promocyjna”)

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej są Sklepy BO-HEN zlokalizowane 
Mnich ul. Kopernika 18
Wisła Mała ul. Nad Jeziorem14
Studzionka ul. Wodzisławska 
22B
Chybie ul. Wyzwolenia 64a
Chybie ul. Wyzwolenia 89

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej we wszystkich sklepach Lewiatan BO-HEN w godzinach ich 
otwarcia
(dalej jako „Sklepy BO-HEN”).

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w dniach:
10 - 24  grudzień  2018r od godz. 06.00 do zamknięcia Sklepu BO-HEN
(zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
Lub do wyczerpania zapasów towarów promocyjnych.

§ 2
Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być 
każda osoba która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w 
Sklepach BO-HEN jednorazowego zakupu w sposób określony w 
ustępach poniżej.

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy w Czasie Trwania Akcji 
Promocyjnej, dokonać w Sklepach LEWIATAN BO-HEN jednorazowych zakupów 2 
szt towarów promocyjnych 
lub 1 szt wraz innymi dowolnymi towarami z zastrzeżeniem ust. 3; 
za kwotę 50zł. (na jednym paragonie) 

3. Z zakupów uprawniających do przekroczenie progu 50zł wyłączone są 
artykuły tytoniowe, doładowania do telefonów, płatności za rachunki oraz 
opakowania i towary z „Promocji chemicznej”.



4. Przy spełnieniu powyższych warunków cena na towar promocyjny 
zostanie obniżona zgodnie z ofertą „Promocji chemicznej”.

5. Towary objęte „Promocją chemiczną” są oznaczone na półkach w sklepie 
ulotką z logiem „Kupuj więcej za mniej”,

§ 4
Reklamacje

2. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z 
Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia 
reklamacji.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od 
dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

4. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje:
b) pocztą elektroniczną na adres centrala@bohen.com.pl
c) telefonicznie pod numerem 33 8561 740
d) pisemnie na adres: Bo-Hen Sp.J. 43-520 Chybie, Mnich ul. Kopernika 18

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji 
swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku
postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien 
wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okolicznośc
uzasadniających reklamację

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający 
reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan 
dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych,
w Sklepach LEWIATAN BO-HEN

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik 
wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w
terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana 
Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie
reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy 
Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika 
zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją 
w zakresie procedury reklamacyjnej

§ 4.

mailto:centrala@bohen.com.pl


Postanowienia końcowe
2. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach

LEWIATAN BO-HEN i na stronie www.bohen.com.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 

się przepisy prawa polskiego
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z

niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
powszechny.

http://www.bohen.com.pl/

