Regulamin konkursu „600 złotych na zakupy od LuLu”
Promocja dotyczy sprzedaży w punktach stacjonarnych oferujących wyroby marki
LuLu by Adriana Okoń oraz sprzedaży internetowej bezpośrednio na www.lulufashion.pl
Punkty stacjonarne znajdziesz na https://lulufashion.pl/nasze-sklepy/
I. Aby wziąć udział w konkursie należy :
1. Dokonać zakupu za min. 300 złotych* do końca września 2019 roku.
2. W przypadku gdy na paragonie nie ma wskazanej konkretnej nazwy produktu i marki
poprosić o jej wpisanie na rewersie paragonu.
W przypadku sprzedaży internetowej nie ma takiej potrzeby.

3. Wykonać zdjęcie produktu, luzem bądź na sylwetce, zamieścić w poście na FB lub
Instagramie oraz oznaczyć markę lulufashionpl
4. Polubić profil lulufashionpl na FB lub Instagramie
5. Zaprosić do zabawy poprzez oznaczenie w komentarzach postu 3 kolejne osoby płci pięknej.
II. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez losowanie losów z wydrukowanymi nazwami profili
z FB lub Instagramu osób, które spełniły warunki z punktu I niniejszego regulaminu najpóźniej
7 października 2019 roku. Nagranie wideo z losowania zostanie upublicznione na profilach FB i Insta
marki LuLu.
III. Zwycięzca otrzyma voucher umożliwiający zakup dowolnego wyrobu marki LuLu by Adriana
Okoń. Wartość vouchera to 600 złotych brutto.
IV. Zwycięzca będzie miał możliwość wykorzystania vouchera do końca 2019 roku. Voucher może
być wykorzystany wyłącznie przez osobę, która wygrała konkurs.
V. Zwycięzca ma prawo zakupić dowolny, dostępny produkt lub produkty, również te na dany
moment przecenione. W przypadku, w którym ich wartość będzie poniżej 600 złotych*, zwycięzcy
nie przysługuje zwrot różnicy. W przypadku, w którym wybrany produkt/y przekroczą 600 złotych*
różnica musi zostać dopłacona przez Nabywcę gotówką bądź poprzez honorowaną w danym punkcie
płatność elektroniczną.
VI. Na produkt przekazany nieodpłatnie Zwycięzcy nie przysługują prawa, które precyzuje prawo
konsumenckie w stosunku do produktów zakupionych i opłaconych z własnych środków
pieniężnych.
VII. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich podstawowych danych
osobowych celem realizacji zadań konkursu. Zgoda udzielana jest jednorazowo.
(*dotyczy jednej transakcji kupna)

