
Aneks nr 1 

Do REGULAMINU PROMOCJI  

„Pobierz aplikację JULA - odbierz Powerbank”  

 

 

Wydany w dniu 6 kwietnia 2017 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej „Pobierz aplikację 

JULA – odbierz Powerbank” (dalej: „Promocja”), spółkę Jula Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Malborskiej 49, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365248, NIP 524-27-18-525 (dalej: 

„Organizator”). 

 

Zmiana treści postanowień regulaminu 

 

 

1. Zmienia się treść pkt. 1.1.2., który otrzymuje brzmienie: 

Promocja prowadzona jest we wszystkich Multimarketach Jula na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od 08.03.2017 r. do 07.05.2017 r. lub wyczerpania zapasów Prezentu (dalej jako „Czas 

Trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia Czasu Trwania Promocji. 

O wydłużeniu Czasu Trwania Promocji oraz o wyczerpaniu zapasów Prezentu, Organizator 

poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.jula.pl  

oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Multimarketach Jula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jula.pl/


REGULAMIN PROMOCJI  

„Pobierz aplikację JULA - odbierz Powerbank”  

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady prowadzenia promocji pod 

nazwą „Pobierz aplikację JULA - odbierz Powerbank” (dalej: „Promocja"), organizowanej 

przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem". Regulamin określa warunki 

uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja. 

1.2. Promocja prowadzona jest we wszystkich Multimarketach Jula na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od 08.03.2017 r. do 09.04.2017 r. lub wyczerpania zapasów 

Prezentu (dalej jako „Czas Trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia Czasu Trwania Promocji. O wydłużeniu Czasu Trwania Promocji oraz o 

wyczerpaniu zapasów Prezentu, Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej www.jula.pl  oraz w Punkcie Obsługi Klienta w 

Multimarketach Jula. 

1.3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej, oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

Promocji na zlecenie Organizatora. 

1.4. W Promocji mogą brać udział jedynie Uczestnicy spełniający warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

2. Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

2.1. Organizator – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286), ul. Malborska 49, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000365248, NIP 524-271-85-25, REGON: 142595635. 

2.2. Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów Organizatora, organizowana i 

prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

2.3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności 

prawnych, która w Czasie Trwania Promocji okaże kasjerowi unikalny Kod Promocyjny z 

pobranej na telefon Aplikacji JULA.  

2.4. Aplikacja JULA – bezpłatne oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich 

jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, możliwe do pobrania z 

internetowych sklepów GooglePlay oraz AppStore.  

2.5. Kod Promocyjny – unikalny kod generowany przez Aplikację JULA, którego okazanie 

kasjerowi w Multimarkecie Jula jest niezbędne do otrzymania przez Uczestnika Prezent.  

2.6. Multimarket Jula - punkt sprzedaży prowadzony przez Organizatora w ramach sieci 

handlowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.7. Prezent – Powerbank JULA 2200 mAh ( Nr. art.: 000935) o cenie sprzedaży 29,99 zł brutto.   

 

 

 

 

http://www.jula.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_kom%C3%B3rkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmtop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablet_(komputer)


3. Zasady Promocji   

3.1. W ramach Promocji Uczestnik, w zamian za okazanie kasjerowi w Multimarkecie Jula 

unikalnego Kodu Promocyjnego z Aplikacji JULA pobranej na telefon lub inne urządzenie 

przenośne otrzyma od Organizatora Prezent. 

3.2. W celu pozyskania Kodu Promocyjnego, Uczestnik powinien pobrać na swój telefon bądź inne 

urządzenie przenośne umożliwiające pobranie aplikacji,  Aplikację JULA.   

3.3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w Czasie Trwania Promocji.  

3.4. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany przez Uczestnika tylko jeden raz w Czasie Trwania 

Promocji.  

3.5. Za okazanie jednego Kodu Promocyjnego Uczestnik otrzyma wyłącznie jedną sztukę Prezentu. 

3.6. Z uwagi na wartość Prezentu, nie podlega on opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 

26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

4. Reklamacje 

4.1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane (z dopiskiem 

„Promocja  „Pobierz aplikację JULA - odbierz Powerbank") w Punkcie Obsługi Klienta w 

Multimarketach Jula na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Reklamacja powinna zawierać 

dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności 

stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).  

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do osoby zgłaszającej reklamację celem 

uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez niego informacja będą 

niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora będzie niemożliwe. 

4.3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownego pisma na adres Uczestnika 

wskazany w reklamacji. 

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Czasie Trwania Promocji na stronie internetowej oraz w 

Punkcie Obsługi Klienta w Multimarketach Jula.  

5.2. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 


