
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
DARMOWE DOSTAWY W CHROMEMASTER 

 

I. Przedmiot Regulaminu 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych 

warunków świadczonych przez Chromemaster Automotive – pokrycie kosztów dostawy przy 

zakupie wybranych produktów (patrz. Pkt II.2.) w ramach sklepu internetowego www.sklep-

tuningowy.pl (dalej „Sklep”). 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

regulaminu Sklepu. 

3. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Chromemaster Automotive z 

siedzibą w Bagienicach 7, 11-700 Mrągowo, adres korespondencyjny: ul. Przyrodników 1H 

80-298 Gdańsk. (dalej „Organizator”) 

 

II. Warunki promocji 

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od 

akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje w drodze elektronicznej, poprzez 

skorzystanie przez Klienta z dostępnej w Sklepie opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza 

warunków zamówienia. 

2. Promocja „Darmowe dostawy w Chromemaster” oferują darmowe przesyłki kurierskie dla 

Klientów, którzy zdecydują się na jedną z poniższych opcji zakupowych: 

A. Dowolny dywanik gumowy marki Geyer + dowolny kosmetyk samochodowy marki 

Shiny Garage. Lista dostępnych produktów znajduje się na stronie: http://sklep-

tuningowy.pl/1466-dywanik-kosmetyk.  

B. Dowolny listwa ochronna zderzaka marki Omtec. Lista dostępnych produktów 

znajduje się na stronie: http://sklep-tuningowy.pl/1467-listwy-zderzaka.  

3. Zakup wyżej wymienionych produktów odbywa się wg. Cennika dostępnego na stronie 

Sklepu. 

4. Oferta dotyczy wyłącznie produktów marki Chromemaster Automotive dostępnych na 

witrynie Sklepu www.sklep-tuningowy.pl. Oferta nie dotyczy produktów sprzedawanych na 

witrynach innych sklepów Internetowych jak portale aukcyjne itp.  
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5. Klient uzyskuje darmową dostawę w momencie dokonania zakupu na witrynie Sklepu. 

– w sklepie muszą być skonfigurowane metody dostawy 

6. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą 

przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej „Klient”). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu dostawy do klienta oraz ew. zmian 

o czym Organizator zobowiązuje się poinformować klienta drogą telefoniczną lub mailową. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zastrzega możliwości  skorzystania kilkukrotnie z promocji na opisanych 

warunkach.  

2. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2017-10-01 do dnia 2017-10-31 godz. 

23:59:00 i obejmuje tych Klientów, którzy ww. terminie skorzystali z dostępnej w Sklepie opcji 

zakupu, w tym wypełnili formularz zamówienia oraz przed upływem terminu promocji. 7. 

Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji 

organizowanych przez Chromemaster Automotive.  

 


