
Regulamin Promocji RISK x COSMIQ CBD 
 

§1 Organizator 
 

1. Organizatorem jest „RISK” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpitalna 6A/9, 
00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536745, NIP: 
1132855615, REGON: 146129025, adres e-mail: customercare@riskmadeinwarsaw.com, 
nr telefonu: +48 22 490 20 51. 

2. Parterem jest Cosmiq sp. z o. o. Puławski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Mościckiego 
1, 24-110 Puławy, NIP 7162829809, REGON 386472381. 

3. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie 
(dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i 
wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. 

4. Udział w Akcji jest dobrowolny. 
 

§2 Czas trwania promocji oraz warunki uczestnictwa 
 

1. Promocja odbywać się będzie w dniach 27.07.2021 r. od godziny 9:00 do 30.09.2021 r. 
2. W ramach obowiązującej Promocji, Klient w ramach dokonania zakupu będzie mógł 

otrzymać kod rabatowy na zakupy w RISK made in Warsaw lub w Cosmiq. 
3. W ramach promocji klient może otrzymać kod rabatowy do wykorzystania w sklepie 

internetowym lub Butiku marki RISK made in Warsaw: 
a. W dniach obowiązywania promocji zrób zakupy na stronie https://www.cosmiq.pl/ 
b. Partner do zamówienia dołączy informację dotyczącą kodu rabatowego, z którego 

można skorzystać na stronie www.riskamdeinwarsaw.com lub stacjonarnie w Butiku na 
ul. Szpitalnej 6, po jego okazaniu.  

c. Rabat obejmie każdy produkt marki Risk z wyłączeniem produktów znajdujących się w 
Guest Shop, kategorii Kolekcja Polish Archives. Poza Czasem oraz koszów przesyłki.  

d. Wysokość rabatu, data jego ważności oraz nazwa kodu, do użycia na stronie 
www.riskamdeinwarsaw.com lub w Butiku znajduje się na otrzymanym kuponie 
rabatowym.  

e. Otrzymanie kodu do użycia na stronie www.riskamdeinwarsaw.com zgodne z 
regulaminem sklepu Partnera. 

4. W ramach tej samej Promocji, klient może otrzymać kod rabatowy do sklepu 
https://www.cosmiq.pl/: 
a. W dniach obowiązywania promocji zrób zakupy na stronie 

www.riskmadeinwarsaw.com lub w Butiku marki RISK. 
b. Organizator dołączy kupon rabatowy do zamówienia, który będzie można wykorzystać 

w sklepie internetowym https://www.cosmiq.pl/.  
c. Rabat obejmie produkty uwzględnione w Regulaminie Partnera. 
d. Wysokość rabatu, data jego ważności oraz nazwa kodu, do użycia na stronie sklepu 

https://www.cosmiq.pl/  znajduje się na otrzymanym kuponie rabatowym.  



e. Otrzymanie kodu do użycia na stronie https://www.cosmiq.pl/ zgodnie z regulaminem. 
5. Kody rabatowe u Organizatora oraz Partnera będą wysyłane do momentu wyczerpania puli 

kodów przygotowanych w ramach Promocji RISK x COSMIQ CBD. 
6. Otrzymany kod rabatowy jest do jednokrotnego wykorzystania przez Użytkownika. 
7. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za rabat ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
 

§3 Postanowienia końcowe 
 
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z 

tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz.U.2014.827). 

2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest 
równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej 
trwania, bez podawania przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym 
Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia. 

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie Organizatora, w zakładce 
REGULAMINY. 


