REGULAMIN AKCJI „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ”
1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” jest Waterclouds Sweden Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 19 l.150 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000521677 (zwany dalej „Waterclouds” lub „Organizatorem”).
1.2. Akcja promocyjna ma na celu uatrakcyjnienie rejestracji do Loyalty Club oraz zakupów na stronie
internetowej www.waterclouds.com.pl .
1.3. Polega na przekazaniu dodatkowych punktów Klientom, będących członkami Loyalty Club,
polecającym dołączenie do Klubu osobom trzecim oraz przekazanie punktów osobie poleconej,
która dołączy do Klubu i dokona zakupów.
1.4. Akcja promocyjna „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” obowiązuje na stronie
www.waterclouds.com.pl
1.5. Akcja trwa od dnia 01.01.2015 do 31.12.2017 z możliwością przedłużenia do odwołania.

2. Warunki uczestnictwa w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ ”
2.1. Uczestnictwo w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” jest dobrowolne, a udział w niej mogą
wziąć wyłącznie osoby fizyczne posiadające co najmniej 16 lat, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, będące lub mogące być członkami LOYALTY CLUB.
2.2. Warunkiem przystąpienia do akcji jest poprawne wpisanie przez członka klubu LOYALTY CLUB
adresu mailowego osoby polecanej i jego wysłanie.
2.3. Organizator nie odpowiada za błędnie wpisany adres mailowy przez osobę polecającą.
2.4. Jeżeli dodatkowe punkty nie zostaną naliczone automatycznie do końca następnego dnia po
rejestracji osoby polecanej lub po dokonaniu przez nią pierwszych zakupów sytuację należy
zgłosić na adres info@waterclouds.com.pl
2.5. Osoba chcąca wziąć udział w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” zobowiązana jest zapoznać się
z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest i na stronie internetowej Organizatora
www.waterclouds.com.pl. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie
się z Regulaminem i jego warunkami.

3. Zasady Konkursu
3.1. W zakładce "Rekomendujesz-Zyskujesz" należy podać adresy e-mail osób, którym
rekomendujesz produkty. Po zarejestrowaniu się osoby, do której został wysłany mail
polecający, automatycznie do konta osoby polecającej dopisywane jest 10 punktów.
3.2. Jeżeli osoba polecona dokona zakupu, automatycznie do konta osoby polecającej dopisywanych
jest 100 punktów więcej.

3.3. Jeżeli osoba polecona dokona pierwszego zakupu, automatycznie do jej konta dopisywane jest
jednorazowo 100 punktów.
3.4. Osoba, która zarekomenduje produkty Waterclouds nowemu salonowi/styliście a on dzięki
osobie rekomendującej podpisze umowę z Waterclouds Sweden Sp. z o.o. otrzyma zapas
produktów na cały rok o wartości 1000,-zł (jeden tysiąc złotych)
3.5. Jeżeli umowa z salonem/stylistą nie zostanie podpisana a dojdzie jedynie do spotkania
przedstawicieli salonu/stylisty oraz Waterclouds Sweden Sp. z o.o. osoba rekomendująca
otrzyma nagrodę w postaci dowolnego produktu Waterclouds o wartości do 100,- zł (sto
złotych)
3.6. Osoba rekomendująca produkty Waterclouds nowemu salonowi/styliście w zakładce
"Rekomendujesz-Zyskujesz" musi wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia salonu/stylisty.
3.7. Osoby rekomendujące produkty salonowi/styliście zostaną poinformowane o wygranej
najszybciej, jak tylko będzie to możliwe jednak nie później niż 2 dni od momentu podpisania
umowy punkt 3.3. Regulaminu lub odbycia spotkania punkt 3.4. Regulaminu.
3.8. Poinformowanie osoby rekomendującej o przyznaniu nagrody nastąpi za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym lub telefonicznie na podany
numer telefonu.
3.9. Zwycięzca w celu odebrania przyznanej nagrody zobowiązany jest do przekazania
Organizatorowi swoich danych umożliwiających przesłanie mu nagrody za pomocą kuriera tj.
imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania w trakcie przekazywania informacji o
wygraniu nagrody. Jeśli zwycięzca Konkursu nie przekaże ww. danych, podczas kontaktu ze
strony Organizatora, traci prawo do nagrody.
3.10. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
Nagroda nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.
3.11. Dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody , która
zostanie przeznaczona przez Organizatora na uregulowanie zryczałtowanego podatku
dochodowego od wygranej zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek w imieniu zwycięscy opłaci we właściwym
Urzędzie Skarbowym Organizator konkursu.

4. Reklamacje
4.1. Osobom biorącym udział w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” przysługuje prawo wniesienia
reklamacji związanej z akcją promocyjną . Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@waterclouds.com.pl wpisując w tytule
wiadomości „Reklamacja REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ ”.

4.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres
e-mail i numer telefonu komórkowego oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą
rozpatrywane.
4.3. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu
reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

5. Postanowienia końcowe.
5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji promocyjnej, na stronie
internetowej Organizatora www.waterclouds.com.pl oraz siedzibie Organizatora.
5.2. Waterclouds Sweden Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie
trwania Akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ”.
5.3. Waterclouds Sweden Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przerwania akcji promocyjnej
„REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” w dowolnym terminie jednak pod warunkiem przypisania
punktów oraz przekazania produktów automatycznie wszystkim, którzy przystąpili do akcji
„REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” od chwili jej rozpoczęcia.
Regulamin ważny od dnia 01.01.2015 r.

