
Regulamin promocji „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022 z 

wyłączeniem Kolekcji Specjalnych” 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania, w ramach Promocji, 

„30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022 z wyłączeniem Kolekcji 

Specjalnych ” 

2. Organizatorem Promocji „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022”  

 jest KAN Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi  ul. Wiączynska 8a 92-760 („Organizator”) 

3. Promocja trwać będzie w okresie od 24 10 2022 do 20 11 2022.  

4. Miejscem promocji są salony marki Tatuum znajdujące się na terenie Polski, których zestawienie dostępne 

jest na stronie www.tatuum.com.  Promocja nie dotyczy salonów outletowych. 

5. Promocja obowiązuje  w sklepie internetowym Tatuum działającym pod adresem www.tatuum.com. 

 

 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Promocja - przygotowana przez Kan Sp z o.o., z siedzibą w Łodzi pod nazwą:  „oferta sprzedaży kolekcji 

Tatuum, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, modeli przecenionych i nieprzecenionych z 

kolekcji Tatuum JZ 2022. 

2. Kolekcje Specjalne wyłączone z promocji to: Kolekcja „Z bliskości Utkane”, Kolekcja „Uszatek i Przyjaciele”, 

Kolekcja „Jestem Sobą Tatuum & TVN”, Kolekcja „SLowly”.   

 

3. Modele nieprzecenione i przecenione  – wybrane modele z oryginalną metką, będące w aktualnej ofercie 

konkretnego Salonu. 

4. Salon - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym Kan Sp z o.o. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży 

marki Tatuum, dotyczy również salonów franczyzowych, Promocja nie dotyczy salonów outletowych. 

5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) 

legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie 

jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin; 

6. Ulotka – dokument z kodem rabatowym, dystrybuowany przez sieć sklepów WOJAS. 

 

§ 3 

Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w Salonach znajdujących się na terenie Polski, w godzinach ich 

otwarcia.  

 

§ 4 

Promocja opiera się o następujące zasady: 

1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. 

2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z 

Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022”  

jest okazanie ulotki z kodem rabatowym przy kasie w konkretnym salonie. 
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3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji otrzymuje rabat 30% przy zakupach za 599zł na dowolnie 

wybrane, przecenione lub nieprzecenione modele z kolekcji Tatuum Jesień Zima 2022, pod warunkiem 

okazania ulotki z ofertą „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022”. Z 

promocji są wyłączone Kolekcje Specjalne „Z bliskości Utkane”, „Uszatek i Przyjaciele”, „Jestem Sobą Tatuum 

& TVN”, i „SLowly”.   

 

Ulotki są dystrybuowane przez sklepy marki „Wojas” poprzez wręczanie ich klientom sklepów, po dokonaniu 

przez nich zakupów.  

 

4. Dla zastosowania Promocji niezbędne jest w szczególności: dokonanie wyboru modeli z kolekcji Tatuum, 

zgłoszenie Sprzedawcy chęci skorzystania z Promocji, okazanie ulotki z indywidualnym kodem rabatowym oraz 

zapłata ceny. 

5. Po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Promocji o chęci skorzystania z Promocji, Sprzedawca 

wprowadzi kod rabatowy, zgodnie z zasadami Promocji opisanymi w pkt. 3 lub 4. 

6. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Promocji oznacza, iż nabywca zaniechał korzystania z Promocji.  

7. Modele zakupione na zasadach promocji „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z Kolekcji Tatuum 

Jesień – Zima 2022”  podlegają  zwrotowi, i  wymianie pod warunkiem zwrotu całego paragonu, ponieważ 

warunkiem skorzystania z promocji jest próg zakupowy o wartości 599zł.  

 

§ 5 

Promocja trwa do wyczerpania zapasów modeli z Kolekcji Jesień Zima 2022 w Salonach. Promocja nie łączy się z 

innymi promocjami, upustami.  

 

§ 6 

Informacja o Promocji zawarta jest w regulaminie Promocji „30% rabatu przy zakupach za 599 zł Modeli z 

Kolekcji Tatuum Jesień – Zima 2022” na www.tatuum.com. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji 

Organizator nie odpowiada. 

 

§ 7 

Organizator ma prawo zmienić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie 

pisemnej informacji w Salonach lub na stronie internetowej www.tatuum.com 

 

§ 8 

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest, w 

terminie 3 dni od dnia nabycia towaru objętego Promocją lub usiłowania jego nabycia, skierować na piśmie do 

Kan Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Wiączyńska 8a celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. 

 

§ 9 

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

obowiązywać od dnia jej publikacji w Salonach objętych niniejszą Promocją lub na stronie 

internetowej www.tatuum.pl 
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§ 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 Salonach objętych niniejszą Promocją lub na 

stronie internetowej www.tatuum.pl 

3. Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Kan Sp z o.o. 
 


