
REGULAMIN AKCJI ZNIŻKOWEJ

WOSHWOSH SP. Z O.O. I OTCF S.A.

(„Regulamin”)

Regulamin określa warunki akcji zniżkowej udzielającej 25% rabatu za pomocą kodu na usługę czyszczenia

obuwia, zwaną dalej „Promocją”, zamówioną przez osoby, które biorą w niej udział, jej zasady funkcjonowania

oraz zakres, a także zasady korzystania.

§ 1.
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia będą miały następujące znaczenie:

1. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną należącą do WOSHWOSH pod nazwą: woshwosh, która możliwa

jest do ściągnięcia na urządzenia mobilne Klientów poprzez App Store, Google Play.

2. Strona Internetowa woshwosh - oznacza stronę internetową https://woshwosh.pl/, na której można

dokonywaść zakupu usług woshwosh.

3. Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będącą

konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, która w okresie

obowiązywania Promocji dokona zakupu obuwia „4F” od OTCF, otrzyma Kod, a następnie dokona transakcji

w Aplikacji w postaci zakupu Usługi przy użyciu Kodu;

4. Kod – oznacza indywidualny, elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu, uprawniający Klienta do jego

realizacji w Aplikacj i stronie internetowej woshwoshi, w postaci zniżki procentowej w wysokości 25%

(słownie: dwadzieścia pięć procent) od wartości Usługi czyszczenia (rabat nie dotyczy kosztów przesyłki),

(bez kosztów przesyłki), który przekazywany jest Klientowi podczas zakupów obuwia marki „4F” w sklepie

stacjonarnym i internetowym OTCF

5. Obuwie – oznacza obuwie każdej marki i o każdym typie, które to Klient przekaże WOSHWOSH do

wykonania na nich Usługi;

6. OTCF – oznacza spółkę pod firmą: OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, adres: ul. Grottgera 30, 32-020

Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000555276, REGON: 356630870, NIP: 9451978451, o kapitale zakładowym w wysokości: 7.384.500,00 zł

opłacony w całości;

7. Organizator – oznacza łącznie WOSHWOSH

8. Promocja – oznacza promocję udzielającą 25% rabatu na usługę czyszczenia Obuwia zamówioną przez

Klienta poprzez Aplikację, której zasady i warunki określone są w Regulaminie;

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

10. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związany z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

11. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez WOSHWOSH, która polega na czyszczeniu Obuwia, które Klient

przekaże WOSHWOSH i którą to usługę Klient zakupi za pomocą Kodu korzystając z Promocji;

12. WOSHWOSH – oznacza spółkę pod firmą: woshwosh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 117 lok. 21, 02-120 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000793043, REGON: 383781101, NIP:

7010934707.

§ 2.
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji, o której mowa w Regulaminie jest  WOSHWOSH.

§ 3.
PRAWNE UREGULOWANIA PROMOCJI

1. Podstawę prawną Promocji stanowi Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym

jej zasady i warunki funkcjonowania.

2. Udział w Promocji przez Klienta jest dobrowolny.

§ 4.
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności

prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks

Cywilny.

2. Klient, spełniający warunki określone w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do uzyskania indywidualnego Kodu

na poniższych zasadach:

a) w dniach 20 lutego 2023 roku – 6 marca 2023 roku włącznie dokona zakupu dowolnego obuwia

(jedne lub kilka par) marki „4F” w sklepie stacjonarnym OTCF lub sklepie internetowym (online) OTCF

pod adresem: www.4f.com.pl

b) dokona zapłaty ceny nabycia obuwia, o którym mowa w pkt. a) powyżej,

c) po dokonaniu pkt. a) i b) powyżej - otrzyma od OTCF jeden, jednorazowy Kod:

a. w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym OTCF - poprzez kod QR

b. w przypadku zakupu w sklepie internetowym OTCF - poprzez kod QR

c. Kod uzyskany przez Klienta na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, może być wykorzystany

przez Klienta w ten sposób, że:

a) Klient zakupi Usługę, tj. usługę czyszczenia obuwia (każdej marki i o każdym typie) w Aplikacji i na

stronie internetowej woshwosh w dniach od 20 lutego 2023 roku do 6 kwietnia 2023 roku włącznie;
b) przed finalizacją zakupu Usługi w Aplikacji i na stronie internetowej woshwosh, Klient wpisze Kod w

polu „Kod rabatowy” i zatwierdzi go;

c) Klient sfinalizuję zakup Usługi poprzez dokonanie zapłaty za Usługę;

dzięki powyższemu, WOSHWOSH dokona sprzedaży Usługi na rzecz Klienta z zastosowaniem rabatu w

wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) od ceny regularnej Usługi. W celu uniknięcia

wątpliwości, Kod nie obejmuje zniżki na koszty dostawy.

§ 5.
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Regulamin Usługi, w tym m.in. przekazania Obuwia do WOSHWOSH w celu wykonania Usługi znajduje się

na stronie internetowej www.woshwosh.com.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, Kod nie łączy się z promocjami i innymi rabatami, które obowiązują na dzień

składania zakupu Usługi w Aplikacji i na stronie internetowej woshwosh.
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3. Zakup Usługi, o którym mowa w § 4. ust. 3 Regulaminu jest sprzedażą na odległość Usługi w Aplikacji i

stronie internetowej woshwosh.. Datą decydującą o udziale Klienta w Promocji jest data zawarcia prawnie

zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

4. Miejscem Promocji jest wyłącznie Aplikacja i strona internetowa woshwosh.

5. Promocja dotyczy wyłącznie Usługi.

6. Kod nie jest środkiem płatniczym, a jedynie rabatem procentowym udzielonym przez WOSHWOSH.

7. Kod nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać

zwrócony WOSHWOSH.

8. Kod jest może zostać wykorzystany tylko w całości i tylko jeden raz.

9. W przypadku skorzystania przez Klienta z Kodu, a następnie rezygnacji (w jakikolwiek sposób) ze złożonego

zamówienia na zakup Usługi, Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wykorzystanego

Kodu, a także prawo do kolejnego wykorzystania tego samego Kodu.

§ 6.
CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Zgodnie z § 4 powyżej, podkreśla się, iż:

a) możliwość uzyskania Kodu przez Klienta od OTCF na zasadach określonych w Regulaminie trwa od
dnia 20 lutego 2023 roku do dnia 6 marca 2023 roku włącznie;

b) możliwość zakupu Usługi przez Klienta od WOSHWOSH na zasadach określonych w Regulaminie z

wykorzystaniem Kodu trwa od dnia 20 lutego 2023 roku do dnia 6 kwietnia 2023 roku włącznie.

2. WOSHWOSH ma prawo odmówić realizacji Kodu w przypadku upływu terminu jego ważności. Tym samym,

Kod wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

§ 7.
REKLAMACJA USŁUGI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi zamówionej z użyciem Kodu będą rozpatrywane na warunkach

ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Usługi, Klient może

otrzymać zwrot wartości wykonanej Usługi w kwocie widniejącej na paragonie.

§ 8.
REKLAMACJE LUB ZASTRZEŻENIA DO PROMOCJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Klientów w

formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora (tj. WOSHWOSH i OTCF) w czasie

trwania Promocji oraz w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zakończenia.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw

reklamacji. Reklamacje można składać na adres siedziby Organizatora (tj. WOSHWOSH i OTCF) lub na

następujące adresy e-mail:

a) ze strony WOSHWOSH: napiszdonas@woshwosh.com

b) ze strony OTCF: : info@4fchange.com

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich

otrzymania.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub listem

poleconym (o ile Klient nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną) w

terminie 14  (słownie: czternaście) dni od dnia ich otrzymania.
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5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
DANE OSOBOWE

Organizator, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów oraz

wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w

związany z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Klienta w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia zakupu Usługi przez Klientów są realizowane na podstawie

Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia na zakup Usługi przez Klienta.

4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych, tj.: www.woshwosh.com oraz www.4f.com.pl

5. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie kwestie nieprzewidziane Regulaminem regulują

powszechnie obowiązujące przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 r.
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