Regulamin Promocji "Darmowa dostawa"
1. Organizatorem Promocji jest firma Pro-Credit sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul.
Marszałkowskiej 55/73/72 A, 00-676 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339486, NIP 7571462223, REGON
142058890.
2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, która założy konto klienta w serwisie https://kupujwratach.pl (dalej: Serwis),
posiada kartę debetową KupujTeraz oraz dokona zakupów za pośrednictwem Serwisu, a
następnie udostępni w koncie klienta paragon lub fakturę za dokonane zakupy. Koszt
pojedynczej dostawy kwalifikujący się do zwrotu nie może przekraczać 15,00 zł.
3. Zwrot kosztu dostawy zostanie dokonany na kartę debetową KupujTeraz.
4. Promocja polega na przyznaniu każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi, który w czasie
trwania Promocji dokona zakupów za pośrednictwem Serwisu, prawa do zwrotu kosztu
dostawy zakupionych produktów w ramach wybranej przez uczestnika formy dostawy
(spośród form oferowanych przez sklep).
5. Promocja rozpoczyna się od dnia 25.10.2022 r. i trwa przez czas nieoznaczony.
6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Z Promocji można skorzystać wielokrotnie.
8. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie
oraz akceptację zasad regulaminu Serwisu https://kupujwratach.pl.
9. Promocja łączy się z innymi promocjami.
10. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w związku z prowadzeniem niniejszej
Promocji. Reklamacje można składać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub
drogą elektroniczną na adres kontakt@kupujwratach.pl. Rozpatrywanie reklamacji trwa do
14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w
sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w
miejsce postanowień Regulaminu.
12. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://kupujwratach.pl.

