Regulamin programu „Drink for free” organizowanego przez Earth Power International Sp. z o.o.

§1
Przedmiot Regulaminu
Przedmiotem Regulaminu jest ustalenie zasad dokonywania zakupów w ramach program Drink for Free,
polegającego na zakupie w ustalonym okresie czterech miesięcy, nie mniej niż 6 PZ (Punktów Zakupowych)
produktów Earth Power International Sp. z o.o. przez Konsumenta.

§2
Przystąpienie
1. Przystąpić do programu może każdy konsument, który zamierza systematycznie, co miesiąc dokonywać
zakupu, w okresie trwającym minimum cztery miesiące.
2. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i zobowiązujące konsumenta do
jego przestrzegania.
3. Uczestnictwo w programie warunkuje zakup produktów w każdym postępującym po sobie miesiącu, tak aby
w czwartym miesiącu suma zamówień równała się 6 PZ ( Punktom Zakupowym).
4. W przypadku przerwania dokonywania zakupów na okres jednego miesiąca konsument ponownie musi
przystąpić do programu.
5. Konsument może w dowolnym okresie przystąpić do programu.

§3
Zasady
1. Konsument otrzyma 1 butelkę PhytoLife gratis w czwartym miesiącu swoich zakupów pod warunkiem:
a) dokonywania minimum jednego punktu zakupowego w miesiącu
b) zdobycia minimum 6 PZ (Punktów Zakupowych) w ciągu czterech miesięcy.
2. Przy składaniu czwartego zamówienia, kończącego cykl zamówień w programie należy powiadomić biuro
Earth Power International o fakcie, co spowoduje dodanie do zamówionego zakupu jednej butelki PhytoLife
gratis.

§4
Czas trwania
1. Czas trwania programu Drink for Free jest nieokreślony, a program wchodzi w życie
z dniem 1 września 2016 roku.
2. Earth Power International zastrzega sobie prawo do zakończenia programu Drink for Free.
Program zostaje zakończony z chwilą podania takiej informacji na stronie internetowej
www.earthpowerint.com

§5
Konsument chcąc uczestniczyć w programie „Drink for Free” zobowiązuje się do:
1. Zakupu w okresie czterech miesięcy przynajmniej 6 PZ (Punktów Zakupowych)
w dowolnej konfiguracji.
2. Dokonania zakupu w okresie czterech miesięcy następujących po sobie.

§6
Zmiana Regulaminu
Earth Power International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w
każdym czasie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą podania informacji o dokonanej
zmianie na stronie internetowej www.earthpowerint.com w aktualnościach.

§7
Przypisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, lecz
wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, według zasady wygrany/wygrany.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów niedających się rozwiązać polubownie
jest właściwy miejscowo sąd powszechny w Poznaniu.

Załączniki:
1. Garfika do programu “Drink For Free”

