
REGULAMIN PROMOCJI „-30% na wybrane produkty z Kartą Klubu Greenpoint” 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z 

aktualnej kolekcji Greenpoint Wiosna Lato 2019 w ramach  Promocji  „-30% na wybrane produkty z 

Kartą Klubu Greenpoint”  w sklepach Greenpoint w całej Polsce (poza outletami) oraz w sklepie 

online na www.greenpoint.pl 

2. Organizatorem Promocji „-30% na wybrane produkty z Kartą Klubu Greenpoint”,  jest  

GREENPOINT S.A. ul. Domagały 3, 30-741 Kraków („Organizator”).  

3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 26.02.2019 do dnia 03.03.2019 w sklepach 

stacjonarnych oraz w sklepie online, z zastrzeżeniem  §7.   

4. Miejscem Promocji sklepy Greenpoint w całej Polsce (poza outletami) oraz sklep online na 

www.greenpoint.pl 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:  

1. Promocja - przygotowana przez Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie pod nazwą: „-30% na 

wybrane produkty z Kartą Klubu Greenpoint” to oferta sprzedaży kolekcji Greenpoint Wiosna Lato 

2019 na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.   

2. Rzecz – Wybrany produkt kolekcji marki Greenpoint będącej w aktualnej ofercie konkretnego 

Sklepu, który  objęty jest Promocją.  

Wykaz produktów objętych promocją: 

Grupa Sezon Model Kolor 

BLK S19 135 off white 
BLK S19 152 print 31 
BLK S19 158 flowers 59 
BLK S19 102 off white 
BLK S19 100 print 10 
KUR S19 237 light pink 
BLK S19 105 rouge red 
SUK S19 505 rouge red 
KUR S19 237 dark navy 
KUR S19 223 black 

 

3. Sklep - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym Greenpoint S.A. prowadzi detaliczną sprzedaż 

odzieży marki Greenpoint.   

4. Uczestnik promocji – osoba, która posiada kartę Klubu Greenpoint zarejestrowaną po 28.05.2018. 

 



§ 3 

Sprzedaż promocyjna odbywać się  będzie w sklepach Greenpoint w całej Polsce (nie dotyczy  

outletów) w godzinach ich otwarcia oraz w sklepie online na www.greenpoint.pl .  

§ 4 

Promocja opiera się o następujące zasady:  

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup minimum jednej rzeczy objętej promocją 

będącej w aktualnej ofercie sklepu oraz okazanie Karty Klubu Greenpoint. 

2. Przy zakupie jednej sztuki lub więcej, rabat w wysokości 30% odliczany jest tylko od rzeczy 

objętej promocją.  

3. Odzież zakupiona w ramach Promocji podlega zwrotom i wymianom. 

4. Zwrot rzeczy oznacza rezygnację z udziału w promocji na daną rzecz.  

§ 5 

Promocja nie może być sumowana z innymi promocjami i rabatami.  Promocja nie dotyczy sprzedaży 
kart podarunkowych i nie łączy się z rabatami Klubu Greenpoint.   

§ 6 

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi  oferty ani 
przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator  
nie odpowiada.  

§ 7 
Organizator ma prawo odwołać, skrócić lub wydłużyć okres trwania Promocji bez podawania  
przyczyn, poprzez usunięcie informacji o promocji z Sklepów oraz ze strony internetowej  
www.greenpoint.pl 

§ 8 

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji,  klient może skierować 

pisemnie na poniższy adres w ciągu 3 dni od nabycia odzieży celem rozpatrzenia zasadności skargi lub 

żądania.  

Greenpoint S.A.  ul. Domagały 3, 30- 741 Kraków. 

§ 9 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.  Zmiana 

zacznie obowiązywać od dnia publikacji jej w Sklepach objętych niniejszą Promocją. 

§ 10 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich.  

2. Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Promocją.  

 

http://www.greenpoint.pl/

