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REGULAMIN PROMOCJI 
WEEKEND DARMOWEJ DOSTAWY DO PACZKOMATÓW 

 
Organizatorem promocji „Weekend darmowej dostawy do paczkomatów” zwanej 

dalej Promocją jest e-Smile Przemysław Piorun z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Bosaków 5a/32, posiadający numer NIP 813-224-41-57, REGON 382887406. 
 

§1 
Określenia użyte w Regulaminie 

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

własnością Organizatora 
Organizator e-Smile Przemysław Piorun z siedzibą w Krakowie (31-476), 

ul.Bosaków 5a/32, wpisana do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 813-224-41-57 
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 „Weekend darmowej dostawy 

do paczkomatów” prowadzona przez Organizatora, której 
zasady określone zostały w niniejszym Regulaminie 
Regulamin dokument określający zasady Promocji „Weekend darmowej 

dostawy do paczkomatów” 
Towary produkty oferowane w Sklepie 
Formy dostawy wszystkie dostępne formy dostawy oferowane w Sklepie 

Formy płatności metody płatności oferowane w Sklepie 

 
§2 

Czas i miejsce trwania promocji 

Promocja „Weekend darmowej dostawy do paczkomatów” organizowana w 
Sklepie 
internetowym pod adresem www.all-bielizna.pl obowiązuje od godz. 00:00 w 

dniu 
28.06.2019 do godz. 24:00 w dniu 30.06.2019. 

 
§3 

Informacje o promocji 

Wszelkie informacje o niniejszej promocji można znaleźć na stronie internetowej 
allbielizna. 

 
pl. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 

§4 
Zasady promocji 

1. Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie w okresie trwania promocji, może 
skorzystać z Promocji „Weekend darmowej dostawy do paczkomatów”. 
2. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić poniższe 

warunki: 
a) dodać do koszyka Towary o łącznej wartości co najmniej 130 PLN (słownie: 

sto trzydzieści złotych) 
b) wybrać Formę płatności przedpłata – wpłata na konto lub płatność 
elektroniczna Dotpay 

c) wybrać Formę dostawy – Paczkomaty InPost 
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d) dokonać i opłacić zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w §4 pkt.2 
 a-c 

3. W przypadku spełnienia warunków określonych w §4 punkt 2, wartość dostawy 

zamówionych Towarów wyniesie 0 PLN. 
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym 

czasie w Sklepie. 
5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówienia 
spowodowane 

błędami w wypełnionym formularzu zamówień. 
 

§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 zakupionych w ramach Promocji „Weekend darmowej 

dostawy do paczkomatów” obowiązują ogólne zasady odstąpienia od umowy 
zawarte w §6 Regulaminu sklepu internetowego all-bielizna.pl. 
3. W przypadku, gdy Klient zwraca część zakupionych w ramach Promocji 

Towarów 
i łączna kwota zamówienia po odjęciu zwracanych Towarów będzie niższa niż 

150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), Organizator zwraca Klientowi koszty 
zwracanego Towaru pomniejszone o kwotę najtańszej formy dostawy jaką Klient 
musiałby ponieść kupując Towary poza obowiązującymi zasadami Promocji. 

 
§6 

Spory 

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z 

przeprowadzeniem Promocji „Weekend darmowej dostawy do paczkomatów”, 
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 na adres siedziby 
firmy. 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 

Postanowienia końcowe. 

1. Udział w promocji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie Sklepu. 

3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu. 
 


