REGULAMIN „OKAZJA TYGODNIA” („O.Ty”)
§1
Organizator
Organizatorem „Okazja Tygodnia” jest ITALCOM SP. Z O.O., al. Roździeńskiego 188B, 40-203 Katowice.
§2
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest jeden produkty szczegółowo opisany na stronie internetowej www.italcom.com.pl
§3
Cena oraz zasady jej ustalania
1. Dla każdego Przedmiotu sprzedaży zostaje ustalona cena minimalna, której wysokość jest ujawiona
Uczestnikom.
2. Przedmiot sprzedaży wystawiany jest na stronie internetowej www.italcom.com.pl z oznaczoną ceną
minimalną.
3. Cena minimalna ustalana jest przed rozpoczęciem „O.Ty” przez Organizatora.
4. Informacje dotyczące wystawionego danego produktu, w tym dokumentacja zdjęciowa oraz informacje
szczegółowe publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.italcom.com.pl
5. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz uruchomienia urządzenia.
§4
Uczestnicy
1. Uczestnikiem „O.Ty” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Niezbędnym warunkiem udziału w „O.Ty” jest zarejestrowanie się Uczestnika poprzez przesłanie na adres
mailowy: okazja@italcom.com.pl takich danych jak:
- nazwa firmy
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- proponowana cena netto
§5
Ogłoszenie o „Okazji Tygodnia”
1. Ogłoszenie o „O.Ty” publikuje się na stronie internetowej www.italcom.com.pl
2. Ogłoszenie o „O.Ty” zawiera w szczególności:
a) Termin rozpoczęcia „O.Ty” tj. każdy poniedziałek godz.8:00 i zakończenia ”O.Ty” tj. piątek godz.15:00
b) Określenie Przedmiotu sprzedaży
c) Wysokość ceny minimalnej

§6
Przebieg i rozstrzygnięcie „Okazja Tygodnia”
1. Najwyższą zadeklarowaną cenę publikujemy każdego dnia o godzinie 15:00 na stronie internetowej
www.italcom.com.pl.
2. Zwycięzca „O.Ty” jest Uczestnik, który zadeklarował najwyższą cenę. Jeżeli kilku Uczestników złożyło ofertę z
taką samą najwyższą ceną wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy wskazał cenę najwyższą.
3. Oferty złożone są wiążące dla Uczestników do momentu zamknięcia „O.Ty” lub do momentu odrzucenia ich
przez Organizatora. Odrzucenie ofert może nastąpić:
a) z powodu braku kontaktu z Uczestnikiem
b) w przypadku braku zaufania Organizatora do Uczestnika
c) w związku z zamknięciem „O.Ty” bez ustalania jej wyniku
4. Zamknięcie „O.Ty” następuje z upływem czasu, na który był przewidziany.
5. Organizator może w każdym czasie zamknąć „O.Ty” bez podawania przyczyny, wówczas zadeklarowane
oferty ulegają anulowaniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania każdej złożonej oferty. Weryfikacja może być dokonywana
za pośrednictwem zwyczajowych środków porozumiewania się (w szczególności telefonicznie), w każdym
czasie trwania „O.Ty”.
7. Po zakończeniu „Okazji Tygodnia” Organizator publikuje wysokość najwyższej zadeklarowanej ceny oraz
dane Zwycięzcy, chyba że Uczestnik nie wyrazi zgody.
§7
Zapłata ceny nabycia

1. Uczestnik, który podał najwyższą cenę, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia „Okazji Tygodnia” na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
2. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona przez Organizatora zgodnie z danymi nabywcy zawartymi w
wiadomości mailowej, jednakże nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty ceny nabycia na koncie
Organizatora.
3. Jeśli nabywca nie uiści zadeklarowanej ceny w terminie, Organizator może, według swego wyboru –
dochodzić zapłaty ceny na zasadach ogólnych lub odstąpić od umowy w ciągu 3 dni po upływie terminu do
zapłaty.
§8
Przetwarzanie danych
Poprzez przesłanie oferty, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem a także w celach marketingowych i
reklamowych.

