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Regulamin promocji „Dodatkowe -10% do przeceny z Nationale Nederlanden” 
 
 
 

I. Postanowienia wstępne 
 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Dodatkowe -10% do przeceny Nationale 
Nederlanden” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę 
reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom 
biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: 
„Regulamin”).  

 
2. Organizatorem promocji „Dodatkowe -10% do przeceny Nationale Nederlanden” (dalej 

również: „Promocja”) jest KOMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 
82, 04-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000321389, NIP: 5262643581, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500,00 zł 
wpłacony w całości, (dalej również: „Organizator”). 

 
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego 5.10.15. (dalej 

również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: 
https://www.51015kids.eu/.   
 

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji 
stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).  

 
II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji  
 
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach 

określonych w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu 
cenowego w wysokości 10% od aktualnej ceny sprzedaży brutto produktów 
znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w czasie obowiązywania 
Promocji z kategorii ubrania, obuwie, skarpety, rajstopy, pidżamy, bielizna oraz czapki, 
szaliki, rękawiczki. Promocja dotyczy produktów marki 5.10.15., nie obejmuje zabawek, 
akcesoriów oraz produktów Partnerów (m.in. Bartek, AB). Produkty objęte promocją 
dostępne pod linkiem: https://www.51015kids.eu/nowa-kolekcja  
 

 
2. Promocja trwa od dnia 04.10.2021 od godziny 12:00 do odwołania (dalej również: „Czas 

trwania Promocji”).  
 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach 
Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza 
uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy – w 
przypadku Sklepu Internetowego).  
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4. Rabat stanowi dodatkowe 10% zniżki na Produkty i będzie udzielany w taki sposób, że 
pomniejszy wartość brutto produktu o dodatkowe 10% rabatu liczonego od aktualnej 
ceny brutto. 

 

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy: 
a. w przypadku Sklepu Internetowego – dodać do koszyka min. 1 produkt objęty 

Promocją – złożyć Zamówienie obejmujące Produkty objęte Promocją; 
- przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Twój Koszyk – zaznaczyć pole 
„Posiadam kod rabatowy”, wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od 
Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć 
przycisk OBLICZ RABAT. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu 
uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie 
uprawnia do wykorzystania Rabatu. 
 

b. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.  
 

6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w 
Sklepie Internetowym, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.  
 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami 
promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oraz korzyściami 
wynikającymi z uczestnictwa w Klubie 5.10.15., które obowiązują w Sklepie 
Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, 
rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej 
stanowi inaczej. 
 

8. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.  
 

9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w 
pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.  

 

III. Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni 
od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres 
obsluga@51015kids.eu lub listownie na następujący adres Organizatora: KOMEX S.A. 
ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).  
 

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

 
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną 

o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 
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4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: 

https://www.51015kids.eu/regulaminy-promocji-i-konkursow i wchodzi w życie od dnia 
04.10.2021 r. 

 
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane 

wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym 
pod adresem: https://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu .  

 

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą 
rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
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