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Regulamin promocji ĂNoc Zakup·w -40%ò 
 
 

I. Postanowienia wstňpne. 
 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwŃ ĂNoc Zakup·w -40%ò okreŜla zasady funkcjonowania, 
warunki oraz zakres i procedurň reklamacyjnŃ promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia 
przysğugujŃce osobom biorŃcym udziağ w promocji, a takŨe obowiŃzki organizatora (dalej 
r·wnieŨ: ĂRegulaminò). 

2. Organizatorem promocji ĂNoc Zakup·w -40%ò (dalej r·wnieŨ: ĂPromocjaò) jest KOMEX Sp·ğka 
Akcyjna z siedzibŃ w Warszawie, ul. Bysğawska 82, 04-993 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiňbiorc·w Krajowego Rejestru SŃdowego, prowadzonego przez SŃd Rejonowy dla 
miasta stoğecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydziağ Gospodarczy Krajowego Rejestru 
SŃdowego pod numerem KRS: 0000321389, NIP: 5262643581, REGON: 015228059, kapitağ 
zakğadowy: 2 773 500,00 zğ wpğacony w cağoŜci, (dalej r·wnieŨ: ĂOrganizatorò). 

3. Promocja prowadzona jest za poŜrednictwem sklepu internetowego 5.10.15. (dalej r·wnieŨ: 
ĂSklep Internetowyò), dostňpnego pod adresem URL: http://www.51015kids.eu oraz w 
plac·wkach stacjonarnych prowadzonych pod markŃ 5.10.15., kt·rych aktualna lista dostňpna 
jest pod adresem http://www.51015kids.eu/point_of_sale (dalej r·wnieŨ: ĂSklepy Stacjonarneò), 
znajdujŃcych siň na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia. 

4. W Promocji mogŃ uczestniczyĺ osoby fizyczne, kt·re ukoŒczyğy 18. rok Ũycia i posiadajŃ peğnŃ 
zdolnoŜĺ do czynnoŜci prawnych ï po speğnieniu warunk·w udziağu w Promocji stajŃ siň 
uczestnikami Promocji (dalej r·wnieŨ: ĂUczestnikò). 

 
II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji. 

 
1. Przedmiotem Promocji jest moŨliwoŜĺ skorzystania przez Uczestnika na zasadach okreŜlonych 
w Regulaminie z Promocji obejmujŃcej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w wysokoŜci 
40% od bazowej ceny sprzedaŨy brutto produkt·w znajdujŃcych siň w aktualnej ofercie Sklepu 
Internetowego oraz Sklep·w Stacjonarnych w czasie obowiŃzywania Promocji. Promocja 
dotyczy produkt·w marki 5.10.15. z kolekcji Wiosna-Lato 2016 oraz Wiosna-Lato 2017, nie 
obejmuje zabawek oraz produkt·w Partner·w (m.in. Bartek, AB). Produkty biorŃce udziağ w 
akcji ĂNoc Zakup·w -40%ò dostňpne sŃ pod adresem: http://www.51015kids.eu/noc-zakupow. 

2. Promocja trwa od 26.04.2017 od godziny 16:00 do 27.04.2017 do godziny 14:00. (dalej r·wnieŨ: 
ĂCzas trwania Promocjiò). 

3. Udziağ w Promocji jest dobrowolny i bezpğatny (tzn. zakup produkt·w w ramach Promocji nie 
wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych koszt·w poza uiszczeniem ceny 
produkt·w podlegajŃcych Promocji oraz koszt·w dostawy ï w przypadku Sklepu 
Internetowego). 

4. Ceny produkt·w objňtych PromocjŃ widoczne w Sklepie Internetowym w Czasie trwania 
Promocji uwzglňdniajŃ juŨ warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegajŃ 
dodatkowemu obniŨeniu. 

5. Aby wziŃĺ udziağ w Promocji, naleŨy: 
a. w przypadku Sklepu Internetowego ï dodaĺ do koszyka min. 1 produkt objňty PromocjŃ 
ï zğoŨyĺ Zam·wienie obejmujŃce produkty objňte PromocjŃ; 

b. w przypadku Sklep·w Stacjonarnych ï przed zakupem: powoğaĺ siň na Promocjň ĂNoc 
Zakup·w -40%ò w celu naliczenia rabatu na wybrane produkty; 

c. dokonaĺ zakupu (zawrzeĺ umowň sprzedaŨy towaru) produktu objňtego PromocjŃ; 
d. zar·wno w przypadku Sklepu Internetowego, jak i Sklep·w Stacjonarnych ï zapoznaĺ 
siň i zaakceptowaĺ Regulamin. 

6. Promocja nie obejmuje koszt·w dostawy produkt·w zakupionych w ramach Promocji w Sklepie 
Internetowym, kt·re Uczestnik ponosi w peğnej wysokoŜci. 

7. Promocja nie ğŃczy siň z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniŨkami, akcjami 
promocyjnymi, szczeg·lnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oraz korzyŜciami 
wynikajŃcymi z uczestnictwa w Klubie 5.10.15., kt·re obowiŃzujŃ w Sklepie Internetowym lub 
w Sklepach Stacjonarnych, chyba Ũe warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniŨki, akcji 
promocyjnych, szczeg·lnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej. 

8. W Sklepach Stacjonarnych w przypadku jednoczesnego zakupu kilku produkt·w objňtych 
PromocjŃ, rabat cenowy naliczany jest oddzielnie od ceny kaŨdego produktu objňtego 
PromocjŃ. 
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9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik moŨe skorzystaĺ z Promocji wiňcej niŨ jeden raz. 
10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypğacie w 
pieniŃdzu lub wymianie na jakikolwiek inny Ŝrodek pğatniczy. 

11. PeğnowartoŜciowe produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych nie 
podlegajŃ zwrotowi. Uczestnik Promocji moŨe dokonaĺ wymiany peğnowartoŜciowego 
(niewadliwego) produktu zakupionego w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych na inny 
rozmiar tego samego produktu w ciŃgu 7 (sğownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia 
dokonania zakupu takiego produktu, okazujŃc paragon bňdŃcy dowodem zakupu produktu. 
PowyŨsze postanowienie nie stanowi w Ũadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika 
Promocji wynikajŃcych z powszechnie obowiŃzujŃcych przepis·w prawa, w szczeg·lnoŜci 
przepis·w Kodeksu Cywilnego w zakresie rňkojmi oraz przepis·w ustawy z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstŃpienia od umowy zawartej na odlegğoŜĺ. 

 
III. Reklamacje. 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczŃce Promocji, Uczestnicy mogŃ zgğaszaĺ w terminie 14 dni od 
stwierdzenia nieprawidğowoŜci w szczeg·lnoŜci drogŃ elektronicznŃ na adres: 
obsluga@51015kids.eu lub listownie na nastňpujŃcy adres Organizatora: KOMEX S.A. ul. 
Bysğawska 82, 04-993 Warszawa (dalej r·wnieŨ: ĂReklamacjeò). 

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska 
Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a takŨe opisu 
przyczyn uzasadniajŃcych Reklamacjň. 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogŃ elektronicznŃ lub pisemnŃ o 
rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej zağatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosujŃc w szczeg·lnoŜci postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

 
IV. Postanowienia koŒcowe. 

 
1. Niniejszy Regulamin jest dostňpny pod adresem: http://www.51015kids.eu/regulamin-promocji 
oraz w Sklepach Stacjonarnych i wchodzi w Ũycie od dnia 26.04.2017 roku. 

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraŦnie nic innego, uŨyte w Regulaminie zwroty pisane wielkŃ 
literŃ majŃ znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostňpnym pod 
adresem: http://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu. 

3. Wszelkie spory pomiňdzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczŃce Promocje bňdŃ 
rozstrzygane zgodnie z wğaŜciwymi przepisami Kodeksu Postňpowania Cywilnego. 
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