
REGULAMIN PROMOCJI
„Witamy Lato!”

Organizatorem promocji „Witamy Lato!” zwanej dalej Promocją jest firma brandW 
Krzysztof Walasek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadająca numer NIP 869-179-05-51, REGON 122882416.

§1
Określenia użyte w Regulaminie

Sklep sklep internetowy pod adresem www.all-bielizna.pl, będący 
własnością Organizatora

Klient osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu w Sklepie

Uczestnik promocji Klient, który podczas składania zamówienia spełnia warunki 
określone w zasadach Promocji

Promocja akcja promocyjna pod nazwą „Witamy Lato!” prowadzona 
przez Organizatora, której zasady określone zostały w 
niniejszym Regulaminie

Regulamin dokument określający zasady Promocji „Witamy Lato!”

Towary promocyjne wszystkie produkty będące w ofercie Sklepu

Rabat procentowa obniżka na Towary promocyjne naliczana od 
pierwotnej ceny detalicznej brutto.

§2
Czas i miejsce trwania promocji

Promocja „Witamy Lato!” organizowana w Sklepie internetowym pod adresem 
www.all-bielizna.pl obowiązuje tylko w dniu 21 czerwca 2015 roku od godziny 00:00 
do godziny 24:00.

§3 
Informacje o promocji

Wszelkie informacje o niniejszej promocji można znaleźć na stronie internetowej 
all-bielizna.pl. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§4
Zasady promocji

 1. Z Promocji może skorzystać każdy Klient dokonujący zakupu w Sklepie w 
okresie obowiązywania promocji posiadający Kod promocyjny.

 2. Kod promocyjny można uzyskać od Organizatora w jeden z poniższych 
sposobów:
 a) z newslettera informacyjnego wysłanego drogą elektroniczną w dniu 

Regulamin promocji „Witamy Lato!” w sklepie all-bielizna.pl 1

http://www.all-bielizna.pl/
http://www.all-bielizna.pl/


19.06.2015r. do osób, które potwierdziły zgodę na otrzymywanie informacji 
marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, lub

 b) z informacji na fan page pod adresem https://facebook.com/allbieliznapl 
opublikowanej przez Organizatora

 3. Aby skorzystać z Promocji Klient musi podczas transakcji wpisać w polu „Kod 
rabatowy” odpowiednie hasło otrzymane zgodnie z zasadami zamieszczonymi w
§4 pkt.2 a,b. 
Pole na miejsce wpisania kodu promocyjnego pojawia się po zaznaczeniu przez 
Klienta checkboxu „Mam kupon rabatowy” w koszyku sklepu.

 4. Promocja  „Witamy Lato!” nie wyklucza możliwości korzystania z prawa do 
„Darmowej dostawy do paczkomatów” po jednoczesnym spełnieniu 
wymaganych warunków, tj.:

◦ dokonania zakupów na kwotę co najmniej 100 zł
◦ wybrania formy dostawy „Paczkomat 24/7” 
◦ opłaceniem zamówienia formą Przedpłata – przelew na konto lub za 

pośrednictwem Dotpay.

§5
Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru.

1. Towar zakupiony w ramach Promocji może zostać zwrócony na zasadach 
ogólnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Klienta.

2. Przy zwrotach Towarów promocyjnych zakupionych w ramach Promocji „Witamy
Lato!” obowiązują ogólne zasady odstąpienia od umowy zawarte w §6 
Regulaminu sklepu internetowego all-bielizna.pl.

3. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach niniejszej Promocji, jeśli 
podczas zakupu Klient dodatkowo skorzystał z opcji „Darmowej dostawy do 
paczkomatów” i łączna wartość zakupu po dokonaniu zwrotu będzie niższa niż 
100zł, Organizator przy zwrocie kosztów może potrącić kwotę najtańszej 
dostawy dostępnej w Sklepie jaką Klient musiałby ponieść przy dokonywaniu 
zakupu nie nabywając prawa do opcji „Darmowej dostawy do paczkomatów”.

§6 
Spory

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z 
przeprowadzeniem Promocji „Witamy Lato!”, należy przedkładać na piśmie w 
siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego 
zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do 
przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania 
zgłoszenia.

2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w 
zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu 
terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres 
Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, 
podpis.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

§7
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Postanowienia końcowe.

1. Udział w promocji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie Sklepu
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu. 
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