
 

Regulamin promocji Black Friday w Higma Service 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Promocji Black Friday jest Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-
446, ul. Gosławicka 2 (NIP: 754-28-33-295, KRS: 0000245309), zwana dalej 
„Organizatorem”. 
2. Promocja jest organizowana pod nazwą „Black Friday”. 
3. Promocja będzie realizowana w dniu 24.11.2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Treść Regulaminu Promocji dostępna będzie w materiałach promocyjnych oraz na stronie 
www.higma-service.pl . 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady promocji 

1.Promocja będzie realizowana tylko w dniu 24.11.2017 lub do wyczerpania zapasów 
produktów objętych promocją. 
2.W ramach promocji Black Friday klient może uzyskać do 50% rabatu  na wybrane produkty 
z oferty Higma Service. 
3.Produkty objęte Promocją dostępne są na stronie www.higma-service.pl po zalogowaniu 
się na koncie klienta w eBOK w zakładce Promocje lub po wyszukaniu tego produktu w 
wyszukiwarce.  
4.Promocja będzie obejmowała zamówienia złożone przez klienta w Elektronicznym Biurze 
Obsługi Klienta (eBOK).  
5. Promocja skierowana jest również do nowych klientów, dlatego zakładanie nowych kont 
oraz pomoc podczas realizacji zamówień będzie dostępna przez telefoniczny kontakt z 
Infolinią do godziny 15:00 w dniu promocji tj. 24.11.2017 r.  
6. Rabaty nie zostaną przyznane zamówieniom złożonym w innej formie tj. poprzez 
zamówienie telefoniczne czy kontakt z przedstawicielem handlowym. 
7. Obowiązuje data złożenia, a nie data realizacji zamówienia. 
8. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych 
prowadzących działalność gospodarczą i identyfikujących się numerem NIP oraz REGON. 
9. Nie ma ograniczeń w zamówieniach oraz produktach przypadających na pojedynczego 
klienta.  
10. Nad prawidłowym przebiegiem promocji czuwać będą wyznaczeni 
przedstawiciele Organizatora. 
11. Organizator może zakończyć Promocję wcześniej bez podawania wyjaśnień.  
  

§ 3 Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 
treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 
jedynie informacyjny. 
2.Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego 
treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 
3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją. 
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 
5.Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 
6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2017 r. 
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