Regulamin serwisu Promolovers

§1 Postanowienia ogólne
1.

Promolovers to serwis agregujący i prezentujący aktualne kody rabatowe i promocje z największych

polskich sklepów internetowych.

.2 Właścicielem i Administratorem Portalu jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu, Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290 REGON 302522905, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474759.

§2 Definicje
1.

Regulamin- niniejszy regulamin Strony, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy
usługobiorca.

2.

Usługodawca – Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,

Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290 REGON 302522905.
3.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej (zwana
dalej jako „Użytkownik”).
4.

Reklamodawca - sklep internetowy lub wysyłkowy, lub inne podmioty, które za pośrednictwem

portalu reklamują swoje usługi / towary i publikują kupony z korzyściami użytkowników
5.

Kod Rabatowy – Ciąg znaków alfanumerycznych uprawniający do skorzystania z rabatów, zniżek i

promocji oferowanych przez podmioty trzecie na zasadach przez nie ustalonych.
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§3 Zakres świadczonych usług

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Promolovers:
a)

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informację o aktualnie obowiązujących

promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym
czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi.
b)

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe,

umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwia
wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego

§3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

1.

Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Promolovers ma charakter nieodpłatny.

2.

Serwis Promolovers nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w

Sklepach Internetowych. Serwis Promolovers umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą
a Reklamodawcą.
3.

Usługodawca za pośrednictwem serwisu udostępnia informacje o promocjach i ofertach podmiotów

trzecich, ale nie jest odpowiedzialny za ich organizację i treści. Za organizację i treści promocji i ofert
odpowiadają podmioty trzecie.
4.

Aby korzystać z serwisu Promolovers usługobiorca powinien posiadać urządzenie przekazujące

dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet.
5.

Promolovers wykorzystuje pliki cookies, które są niewielkimi informacjami tekstowymi i zawierają

m.in. numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika.
6.

Usługobiorca może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, co może wpłynąć na prawidłowe

działanie serwisu Promolovers.
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§4 Reklamacje

1.

MyLead dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.

2.

Wszelkie

zakłócenia

występujące

podczas

korzystania

z

Portalu, a związane z jego

funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Usługobiorcę. Zgłoszenie reklamacji
powinno nastąpić na adres: kontakt@mylead.global. Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy
związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu.
3.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od

dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia
reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu
lub niezastosowanie się przez Usługobiorcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe
świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.
4.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane przez Usługobiorcy, z którego

wysłana została reklamacja.

§5 Postanowienia końcowe
1.

Usługodawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się

informować Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez informacje na stronie głównej
serwisu.
2.

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

3.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce

zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
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