REGULAMIN PROMOCJI “EXPRESS DEALS”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa warunki uczestnictwa w wyprzedaży „Express
Deals” („Wyprzedaż”), organizowanej przez JBTS Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą we
Wrocławiu, Przyjaźni 66 lok. 15, 55-030 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu,
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1.2. Wyprzedaż ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich Klientów Serwisu JBTS Express.

§ 2. ZASADY WYPRZEDAŻY
2.1. Wyprzedaż prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie
obowiązującego przepisy prawa.
2.2. Wyprzedaż polega na zawieraniu przez Organizatora z Klientami Serwisu JBTS Express (jako
kupującym), za pośrednictwem Serwisu JBTS Express, umów sprzedaży produktów w szczególnie
atrakcyjnych cenach poprzez składanie przez Klientów Serwisu zamówień na produkty objęte
Wyprzedażą, w ściśle określonych przez Organizatora przedziałach czasowych albo aż do
odwołania Wyprzedaży lub wyczerpania zapasów produktów objętych Wyprzedażą.
2.3. Czas trwania - Wyprzedaż trwa od 03.04.2018 do 20.04.2018 do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Akcja
promocyjna dostępna jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Uczestnikami Wyprzedaży mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej
i zdecydują się na złożenie Zamówienia, zwane dalej Uczestnikami.

2.5. Wyprzedaż podzielona jest na trzy sekcje:



Extreme Deal - wybrany przez Organizatora produkt w specjalnej cenie w limitowanej ilości
i w ograniczonym czasie. Uczestnik może złożyć tylko jedno zamówienie na jedną sztukę
podczas trwania Express Deal. Więcej niż jedno zamówienie złożone przez tego samego
użytkownika zostanie anulowane.



JBTS BOX - Pudełko, w którym znajdują się przedmioty przekraczają wartość zakupu
pudełka. Kompozycja pudełka leży po stronie Organizatora i jest elementem niespodzianki.
Organizator może komponować pudełko z asortymentu znajdującego się na JBTS Express,
a także z limitowanych gadżetów związanych z tymi przedmiotami. Organizator odpowiada
wobec Użytkownika, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Użytkownika,
w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 02.141.1176 zpóźn. zm.).
Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem sprzedaży są Produkty, które stanowią
„niespodziankę” dla Użytkownika, za niezgodne z umową uznaje się wyłącznie: Produkty
niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.



Okazje cenowe - produkty przecenione, wymienione na stronie Wyprzedaży.

2.6. Uczestnikowi, który złożył Zamówienie w sklepie internetowym JBTS Express, przysługuję
prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (DZ. I. 2014 poz. 827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego.
Nie licząc specjalnych warunków w przypadku „JBTS BOX” określonych w §2 punkcie 2.5.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Dane Osobowe
 Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Wyprzedaży jest JBTS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.
 Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia
umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzania Akcji
Wyprzedaży.
 Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak
również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepu JBTS
EXPRESS drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 dane osobowe będą przetwarzane z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 202, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.2. Kupujący biorący udział w Wyprzedaży akceptuje jej warunki określone w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez
zastrzeżeń.

3.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Wyprzedaży.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyprzedaży. Informacja o ewentualnej zmianie
zamieszczona zostanie na Stronie.

3.5. Umieszczenie Regulaminu jak i każdej jego zmiany na Stronie oznacza przekazanie go do
wiadomości uczestników.

3.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Akcji Wyprzedaży, zastosowanie
mają postanowienia Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez JBTS EXPRESS.
3.7. Regulamin obowiązuje od 3 kwietnia 2018 r.
3.8. Akcja Wyprzedaży nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

