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REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY  

„Wydaj 150 zł, dostań 30 zł na karcie JulaClub” 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Wydaj 150 zł, dostań 30 zł na karcie JulaClub” 

stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w sklepach JULA na terenie Polski określając 
warunki akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki osób w niej uczestniczących. 

 
2. Organizatorem promocji jest Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 49, 

03-286 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000365248, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, NIP: 524-271-85-25, REGON: 142595635 posiadająca kapitał zakładowy w 
kwocie 150 000 zł, zwana dalej „JULA”. 

 

 
§ 2 

Czas trwania promocji 
 

 
Promocja będzie trwała w dniach 05-08.05.2017 r. 
 

§ 3 
Miejsce prowadzenia Promocji 

 
Miejscem przeprowadzenia promocji są wyłącznie sklepy JULA na terenie Polski. 
 

§ 4 

Warunki korzystania z promocji 

 
1. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz są członkami JulaClub, zwane dalej „Klubowicz”. 

 
2. Klient może uczestniczyć w akcji tylko za okazaniem karty JulaClub. Każdy członek JulaClub ma 

prawo do jednorazowego skorzystania z oferty, tj. do każdej karty JulaClub doliczany będzie 
jednorazowo bonus w wysokości 30 zł. 
 

3. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 
 

4. Promocja polega na tym, iż Klubowicz JULA, który w dniach 05-08.05.2017r. dokona 

zakupu produktów o wartości minimum 150 zł, w jednym ze sklepów JULA w Polsce, 

zostanie mu doładowane konto na karcie o 30zł. 

 

5. Bonus zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy członek JulaClub ma poprawnie 

zarejestrowany adres mailowy. 

 

6. Punkty bonusowe będą dopisane do konta członka JulaClub między 08.05.2017 a 

14.05.2017. 

 

7. Po naładowaniu bonusu na karcie, wszelkie inne zasady obowiązują wedle regulaminu  

programu JulaClub dostępnego na stronie www.jula.pl. 

 

8. Wydawcą akcji jest JULA. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 

 
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klubowicza na warunki promocji określone w 
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niniejszym regulaminie. 

 

2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w punktach obsługi Klienta w sklepach JULA na 

terenie Polski oraz na stronie www.jula.pl. 

  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

4. JULA zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji lub 

zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie 

takiej informacji na stronie www.jula.pl. 

 
 

Data: 05.05.2017 r. 

http://www.jula.pl/

