REGULAMIN AKCJI RELOVE W SKLEPACH STACJONARNYCH
1. Organizatorem akcji Relove jest Elementy Wear spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000637623, posiadająca NIP: 1132918310, REGON:
36543008300000 (dalej jako „Elementy”).
2. Elementy prowadzą akcję Relove (dalej „Akcja”), mającą na celu społecznie
odpowiedzialne prowadzenie biznesu w branży odzieżowej, uwzględniające
potrzebę zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.
3. W ramach Akcji Elementy przyjmują od konsumentów odzież używaną,
udzielając w zamian rabatu na swoje produkty, zgodnie z zasadami opisanymi
poniżej.
4. Używane ubrania można oddać w butikach Elementów w dwóch lokalizacjach:
a. Dom Handlowy MYSIA 3, ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa; b. Elektrownia Powisle,
ul Dobra 42, 00-312 Warszawa.
5. W innych lokalizacjach Elementów wzięcie udziału w akcji nie jest możliwe.
6. W zależności od stanu odzieży używanej, pracownik Elementów przydzieli
konsumentowi rabat w wysokości 10%, 15% lub 25%.
7. Otrzymany rabat może zostać wykorzystany tylko na pojedynczy produkt z
odpowiadającej mu kategorii produktowej a. I - basic, koszulki, bluzy, bluzki, body;
B. II - sukienki, marynarki, spodnie, koszule, spódnice, kombinezony; c. III płaszcze, kurtki.
8. Rodzaj oddawanej odzieży używanej przesądza o tym na zakup w jakiej
kategorii produktowej zostanie udzielony rabat.
9. Wysokość udzielonego w ramach Akcji rabatu, jak też określenie na zakup w
jakiej kategorii produktowej rabat przysługuje nie podlegają reklamacji, o czym
pracownik Elementów informuje konsumenta, który wyrazi chęć udziału w Akcji.
10. Udzielenie rabatu polega na wręczeniu konsumentowi karty rabatowej,
określającej wysokość rabatu oraz kategorię produktową, w której może zostać
wykorzystany.
11. Skorzystać z rabatu może każdy okaziciel karty rabatowej, w każdym sklepie
stacjonarnym Elementów.

12. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia karty Elementy nie wydają jej
duplikatów. Elementy nie odpowiadają również za wykorzystanie rabatu przez
osobę trzecią, która w jakikolwiek sposób stała się posiadaczem karty rabatowej.
13. Po skorzystaniu z rabatu pracownik Elementów unieważnia kartę rabatową
poprzez jej przecięcie.
14. Otrzymany rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi
przez Elementy.
15. Elementy dokonują napraw zebranej w ramach Akcji odzieży używanej, a
następnie prowadzą jej sprzedaż w swoich sklepach stacjonarnych.
16. Odzież używana zniszczona do tego stopnia, że jej naprawa byłaby niemożliwa
lub wiązałaby się z niewspółmiernie dużymi kosztami, zostaje przez Elementy
przekazana Stena Recycling spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Odzież taka
przerabiana będzie na nowe materiały (paliwo alternatywne).
17. Produkty uzyskane od konsumentów i naprawione w ramach Akcji (dalej
„Produkty Relove”) po ich zakupie nie podlegają zwrotom. Pracownik Elementów
informuje konsumenta, który wyrazi chęć zakupu Produktu Relove o braku
możliwości zwrotu.
18. Cena Produktów Relove określana jest na podstawie kosztów ich naprawy
powiększonych o marżę Elementów. Dbając o transpa- rentność prowadzonej
działalności, Elementy na życzenie informują osobę zainteresowaną kupnem
Produktu Relove o składnikach ceny danego Produktu Relove.
19. Akcja trwa od 19.10.2020 do [...].
20. Wszelkie pytania dotyczące akcji można kierować do Elementów w
następujący sposób: a. mailowo, pod adresem: shop@elementywear.com b.
telefonicznie, pod numerem: +48 535 185 189 od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 - 17:00

REGULAMIN AKCJI RELOVE ONLINE
1. Organizatorem akcji Relove jest Elementy Wear spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000637623, posiadająca NIP: 1132918310, REGON:
36543008300000 (dalej jako „Elementy”).
2. Elementy prowadzą akcję Relove (dalej „Akcja”), mającą na celu społecznie
odpowiedzialne prowadzenie biznesu w branży odzieżowej, uwzględniające
potrzebę zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.
3. Regulamin dotyczy prowadzenia Akcji w Internecie. Regulamin Akcji
prowadzonej stacjonarnie dostępny jest w butikach Elementów i nie jest tożsamy
z regulaminem obejmującym prowadzenia Akcji on-line.
4. W ramach Akcji Elementy przyjmują od konsumentów odzież używaną,
udzielając w zamian rabatu na swoje produkty, zgodnie z zasadami opisanymi
poniżej.
5. Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz dostępny na stronie
internetowej: https://elementywear.com/pl/35/relove (dalej „Formularz Relove
online”).
6. W formularzu należy podać swoje: a. Imię i nazwisko; b. Adres e-mail; c. Numer
telefonu
7. Dane podane przez klienta podczas wypełniania Formularza są przetwarzane
przez Elementy zgodnie z Polityką prywatności dostępną na
stronie:https://elementywear.com/pl/26/polityka-prywatnosci
8. Poprawne wypełnienie formularza jest warunkiem udziału w Akcji. Jeśli
uczestnik wypełni Formularz niepoprawnie lub nieczytelnie wypełniony, może nie
otrzymać kodu rabatu.
9. Używane ubrania można w ramach Akcji oddać jedynie poprzez wysłanie ich
przesyłką kurierską na adres: Elementy Wear sp. z o.o. ul. Matuszewska 20, 03-876
Warszawa z dopiskiem „Relove”.
10. Przekazanie odzieży w ramach Akcji prowadzonej internetowo w inny sposób
niż przesyłką kurierską nie jest możliwe.
11. W zależności od stanu odzieży używanej, pracownik Elementów przydzieli
uczestnikowi Akcji pojedynczy rabat w wysokości 10%, 15% lub 25%.

12. Otrzymany rabat może zostać wykorzystany tylko na pojedynczy produkt z
odpowiadającej mu kategorii produktowej a. I - basic, koszulki, bluzy, bluzki, body;
B. II - sukienki, marynarki, spodnie, koszule, spódnice, kombinezony; c. III płaszcze, kurtki.
13. Rodzaj oddawanej odzieży używanej przesądza o tym na zakup w jakiej
kategorii produktowej zostanie udzielony rabat.
14. Rabat wykorzystać można jedynie na pojedynczy produkt, nie obejmuje on
całego zamówienia.
15. Wysokość udzielonego w ramach Akcji rabatu, jak też określenie na zakup w
jakiej kategorii produktowej rabat przysługuje, nie podlegają reklamacji.
16. Udzielenie rabatu polega na przesłaniu na wskazany przez uczestnika w
Formularzu adres e-mail jednorazowego kodu rabatowego. Wiadomość z kodem
rabatowym określa wysokość rabatu oraz kategorię produktową, w której może
zostać wykorzystany.
17. Skorzystać z rabatu może każdy, kto podczas zakupów w sklepie internetowym
Elementów wpisze w odpowiedniej rubryce kod rabatowy.
18. W przypadku utraty kodu rabatowego Elementy nie wysyłają go ponownie.
Elementy nie odpowiadają również za wykorzystanie rabatu przez osobę trzecią,
która w jakikolwiek sposób stała się posiadaczem wiedzy o treści kodu
rabatowego.
19. Po skorzystaniu z rabatu kod rabatowy traci ważność.
20. Otrzymany rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi
przez Elementy.
21. Rabat otrzymany zgodnie w ramach Akcji prowadzonej w Internecie może
zostać wykorzystany jedynie podczas zakupów w sklepie internetowym
Elementów. Rabat otrzymany poprzez udział Akcji w butiku Elementów nie może
zostać wykorzystany podczas zakupów w sklepie internetowym Elementów.
22. W przypadku zwrotu produktu zakupionego z rabatem udzielonym w ramach
Akcji, dokonanego zgodnie z zasadami zakupów w sklepie internetowym
Elementów (https://elementywear.com/pl/3/regulamin, dalej „Regulamin”), klient
otrzyma rabat ponownie: a. Jako kod rabatowy wysłany na wskazany adres e-mail
– w przypadku zwrotu on-line, b. Jak kartę rabatową, w przypadku zwrotu w
butiku Elementów.

23. Elementy dokonują napraw zebranej w ramach Akcji odzieży używanej, a
następnie prowadzą jej sprzedaż w swoich sklepach stacjonarnych, a także w
sklepie internetowym.
24. Odzież używana zniszczona do tego stopnia, że jej naprawa byłaby niemożliwa
lub wiązałaby się z niewspółmiernie dużymi kosztami, zostaje przez Elementy
przekazana Stena Recycling spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Odzież taka
przerabiana będzie na nowe materiały (paliwo alternatywne).
25. Cena produktów uzyskanych od uczestników i naprawionych w ramach Akcji
(dalej „Produkty Relove”) określana jest na podstawie kosztów ich naprawy
powiększonych o marżę Elementów. Dbając o transparentność prowadzonej
działalności, Elementy na ży- czenie informują osobę zainteresowaną kupnem
Produktu Relove o składnikach ceny danego Produktu Relove.
26. Produkty Relove mogą posiadać drobne wady, wynikające z ich charakteru
odzieży używanej.
27. W sprawach nieuregulowanych powyżej, w tym w kwestii uprawnień
konsumenckich takich jak prawo do odstąpienia od umowy, do zakupów
Pro-duktów Relove w sklepie internetowym Elementów stosuje się Regulamin.
28. Akcja prowadzone poprzez Internet trwa od 27.11.2020 do [...].
29. Wszelkie pytania dotyczące akcji można kierować do Elementów w
następujący sposób: a. mailowo, pod adresem: shop@elementywear.com b.
telefonicznie, pod numerem: +48 535 185 189 od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 - 17:00

