
REGULAMIN OFERTY #CzarnyTydzien 

Postanowienia ogólne: 

Oferent: 

Oferta #CzarnyTydzien jest ofertą organizowaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe ASTRA , zwane dalej PPHU ASTRA, z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 42-
200 Częstochowa, NIP 9490025318, REGON: 150151955. 

Osoby, do których PPHU ASTRA kieruje Ofertę: 

Wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Unii Europejskiej oraz podmioty 
gospodarcze z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, będące klientami sklepu Astershop.pl . 

Okres obowiązywania oferty: 

23.11.2019 r. – 30.11.2019 r. 

Przedmiot i zasady oferty: 

1. Oferta #CzarnyTydzien dotyczy wybranego asortymentu dostępnego w sklepie 
internetowym Astershop.pl.  
W ramach oferty klienci, którzy złożą zamówienie na wybrane produkty, w dniach 
23.11.2019- 30.11.2019r., będą mogli otrzymać zakupiony towar w cenie niższej od 
regularnej ceny brutto o 30%. 

2. Produkty objęte ofertą: 
a. Kabiny Prysznicowe Wolnostojące z serii Quick Line oraz kabiny z czarnym profilem 
producenta Sanotechnik, dostępne w zakładce Promocje na stronie sklepu astershop.pl  
b. Przedmiotem oferty mogą być jedynie produkty, za które klient uiścił opłatę w formie 
przedpłaty na konto bankowe Oferenta, lub zobowiązał się do jej uiszczenia gotówką w 
momencie otrzymania towaru. 

 
Informacja o danych osobowych: 

PPHU ASTRA informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w 
ramach Oferty.  
W związku z realizacją oferty PPHU ASTRA przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail uczestnika. Na podstawie niniejszego 
regulaminu, wskazane powyżej dane są przetwarzane w ramach uczestnictwa w Ofercie, w 
tym w celu przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z ofertą w 
okresie jej obowiązywania, a także w celu archiwizacyjnym. Prawa uczestników, będących 
klientami sklepu Astershop.pl i pozostałe informacje wymagane prawem o danych 
osobowych zostały podane w Regulaminie Sklepu oraz Polityce Prywatności, dostępnych na 
stronie www.astershop.pl. 

https://www.astershop.pl/


  

Postanowienia końcowe: 

1. Aktualną Treść Regulaminu PPHU ASTRA udostępnia na stronie www.astershop.pl. 
2. W sprawach nieuregulowanych w poniższym Regulaminie, w szczególności dotyczących 
reklamacji, polityki zwrotów i form dostawy, a także postępowań sądowych i pozasądowych, 
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Astershop.pl, 
znajdującego się na stronie www.astershop.pl. 
3. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień Regulaminu w 
wybranym momencie. 

 

https://www.astershop.pl/
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