
Regulamin sprzedaży promowanej. 

WSTĘP:

Sprzedażą  produktów  (produktów  elektronicznych  i  papierowych  (pudełkowych))  na  stronie
„https://pakadlabystrzaka.eu”  zajmuje  się  EDUKINGMASTERS  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kalinowej 10/15, 21–040, Świdnik, wpisana do KRS pod
numerem 0000900523, posługująca się numerem NIP 712-341-89-24, REGON 388912619.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@pakadlabystrzaka.eu.

Data publikacji Regulaminu: 18.02.2022 r.

DEFINICJE:

Klient–  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  osoba  prawna  lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności
prawnych,  dokonująca  u  Sprzedawcy  zakupu  związanego  bezpośrednio  z  jej  działalnością
gospodarczą lub zawodową.

Konsument  –  pełnoletnia  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,
dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

Cena–  cena  brutto  towaru  (produktu)  w  złotych  polskich,  umieszczona  obok  informacji  o
produkcje, nie uwzględniająca kosztów jego wysyłki.

Regulamin  sprzedaży  promowanej–  niniejszy  regulamin,  dostęp  po  adresem:
https://pakadlabystrzaka.eu/regulamin/.

Strona sprzedażowa/Sklep –serwis internetowy dostępny pod adresem https://pakadlabystrzaka.eu,
za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca- EDUKINGMASTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.
Kalinowej 10/15, 21–040, Świdnik, wpisana do KRS pod numerem 0000900523, posługująca się
numerem NIP 712-341-89-24, REGON 388912619.

Produkt papierowy (pudełkowy), Produkt elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy,
która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny na stronie sprzedażowej i oferowany przez
Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej.  Podany jako jednostka miary przez  określenie  jego ceny
(cena/sztuka produktu).
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Zamówienie  –  zamówienie  na  Produkty  złożone  przez  Kupującego  przez  stronę  sprzedażową,
zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem.  Dokonywanie  Zamówień  na  stronie  sprzedażowej  jest
możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

Promocja- forma sprzedaży promowanej organizowanej dla wszystkich kupujących. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.  Organizatorem  promocji  w  formie  sprzedaży  premiowej,  zwanej  dalej  „Promocją”,  jest
EDUKINGMASTERS Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą  przy  ul.  Kalinowej
10/15, 21–040, Świdnik, wpisana do KRS pod numerem 0000900523, posługująca się numerem
NIP 712-341-89-24, REGON 388912619. Zwany jest on dalej „Organizatorem”.
2.  Celem  organizowanych  Promocji  jest  promocja  produktów  i  treści  dostępnych  na  stronie
www.pakadlabystrzaka.eu.
3.  Czas  trwania  Promocji  jest  każdorazowo  ustalany  do  każdej  nowo  uruchomianej  formy
sprzedaży promowanej.
4.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

NAGRODY: 

1. W Promocji jest przydzielana nagroda w zależności od przyjętej formy sprzedaży promowanej. 
2. Nagrodą może być: rabat procentowych lub kwotowy na koszyk; rabat procentowy lub kwotowy
na produkt lub produkty; darmowy materiał  do pobrania;  inna forma w zależności od przyjętej
formy sprzedażowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI: 

1.  Promocja  przeznaczona  jest  wyłącznie  dla  klientów  sklepu  www.pakadlabystrzaka.eu
(konsumentów) i dla osób zapisanych do Newslettera sklepu.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4.  W celu  wzięcia  udziału  w Promocji  oraz  uzyskania  Nagrody Uczestnik  (klient,  konsument,
zamawiający, subskrybent) powinien w czasie trwania Promocji:
* zakupić określoną liczbę produktów promocyjnych.
* zastosować działania wskazane ogłoszeniu o promocji, np. wpisać kod rabatowy.
* odebrać nagrodę w czasie realizacji zamówienia.
4.  Wykonanie  czynności  wymienionych  w  ust.  4  stanowić  będzie  zgłoszenie  Uczestnika  do
Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
5. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród,
przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębne z Zamówienie w czasie trwania Promocji.
6. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w trakcie realizacji zamówienia lub bezpośrednio po
stwierdzeniu  przez  pracownika  punktu  obsługi  klienta,  iż  Uczestnik  dokonał  prawidłowego
Zgłoszenia do Promocji.
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7. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się okresu trwania formy sprzedażowej lub puli
Nagród  przypadającej  na  określoną  formę  sprzedaży  promowanej.  W  przypadku,  gdy  liczba
Zgłoszeń  przekroczy  Pulę  Nagród,  o  prawie  do  Nagrody  decydować  będzie  pierwszeństwo  w
dokonaniu Zgłoszenia.
8. Forma sprzedaży promowanej, w którym Pula Nagród zostanie wyczerpana, zostaje wyłączony z
Promocji.
9. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie na adres sklep@pakadlabystrzaka.eu.
2.  Pisemna  reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko  i  dokładny  adres  Uczestnika  oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.  Reklamacje  rozpatrywane  będą  przez  Organizatora  w  terminie  7  (siedmiu)  dni  od  daty  ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym
na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej
reklamacji.
5.  Roszczenia  nierozpatrzone lub  nie  uwzględnione  w postępowaniu  reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu www.pakadlabystrzaka.eu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych
przez Uczestników. 

Zespół EDUKINGMASTERS Sp. z o.o.
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