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hREGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

OTWARCIE MULTIMARKETU W NOWYM SĄCZU 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia akcji 

promocyjnej, zwanej dalej „Kampanią otwarciową”, organizowanej przez Jula Poland Sp. z 

o.o., zwaną dalej „Organizatorem”, związanej z otwarciem nowego multimarketu w Nowym 

Sączu.  

1.2 Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala 

zasady, na jakich prowadzona jest Promocja. 

2. Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

2.1 Organizator – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49,   

KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie, NIP 524-271-85-25. 

2.2 Sklep - sklep stacjonarny JULA w Nowym Sączu. 
 

2.3 Kampania otwarciowa – akcja promocyjna związana z otwarciem nowego multimarketu w 

Nowym Sączu, przeznaczona dla wszystkich klientów tego sklepu stacjonarnego.  

2.4 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Kampanii 

otwarciowej.  

2.5 Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu artykułów w sklepie JULA 

2.6 Obniżka cenowa – pomniejszenie ceny brutto produktów o określony procent, liczone od 

ceny obowiązującej. 

2.7 Gazetka reklamowa – gazetka w formie papierowej lub cyfrowej zawierająca wszystkie 

oferty promocyjne w kampanii otwarciowej.  

3. Warunki Kampanii otwarciowej 

3.1 Kampania otwarciowa obowiązuje w sklepie stacjonarnym Jula w Nowym Sączu w czasie 
godzin otwarcia w dniach od 22 do 31 października 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. 
 
3.2 Produkty wchodzące w ofertę kampanijną znajdują się w gazetce reklamowej 
dedykowanej jedynie dla sklepu w Nowym Sączu. Produkty należące do kampanii ofertowej 
oznaczone są jako „Promocja”. 
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3.3 Produkty objęte ograniczeniami ilościowymi przy zakupie znajdują się w załączniku do 
niniejszego regulaminu. Ograniczenie dotyczy ilości zakupów na klienta. 
 
3.4 Ceny ofert Kampanii nie łączą się z pozostałymi rabatami, promocjami i zniżkami, w tym 
również z rabatem wynikającym z uczestnictwa w programie JulaPro, za wyjątkiem promocji 
„Promocja na otwarcie Jula Nowy Sącz – zrób zakupy za min. 150 zł i otrzymaj voucher 30 zł”, 
która łączy się z ofertami Kampanii otwarciowej. 
 

 

4. Zakupy w sklepie internetowym 
 

4.1 Kampania otwarciowa nie dotyczy zakupów zrobionych w sklepie internetowym jula.pl. 
Oferty promocyjne dostępne są jedynie w sklepie stacjonarnym w Nowym Sączu. 
 

 
5. Reklamacje dotyczące Kampanii otwarciowej 

 
5.1 Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Kampanii otwarciowej, Uczestnik 

powinien zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia 

akcji.  

5.2 Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 

internetowej www.jula.pl. 

5.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty 

ich otrzymania przez Organizatora Promocji.  

5.4 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  

 

6. Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne 
 

6.1 Uczestnikowi przysługuje możliwość 60-dniowego zwrotu artykułów nabytych w czasie 

trwania Promocji na podstawie dokumentu będącego dowodem zakupu artykułów 

promocyjnych oraz pod warunkiem, że artkuły te są kompletne, nie noszą jakichkolwiek 

śladów użytkowania i pozostają w oryginalnym opakowaniu.  

6.2 Zwrot ceny zakupu towaru następuje w takiej samej formie, w jakiej uregulowana była 

płatność w chwili zakupu towaru. 

6.3 Reklamacje wadliwych artykułów promocyjnych są przyjmowane w Punkcie Obsługi 

Klienta w Sklepach Jula na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Sklepach Jula.  

 

http://www.jula.pl/
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7. Postanowienia końcowe 
 

7.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Kampanii otwarciowej 

oraz do 14 dni po zakończeniu tej kampanii na stronie internetowej www.jula.pl oraz w sklepie 

w Nowym Sączu. 

7.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia akcji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

7.3 Biorąc udział w Kampanii otwarciowej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego 

postanowień. 

7.4 Sklep Jula prowadzi sprzedaż detaliczną, tj. w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb 

indywidualnych nabywców. Sklep Jula nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży 

produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Za zamówienia hurtowe rozumie się w 

szczególności zakupy, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży. 

7.5 Ceny promocyjne zawierają podatek VAT. 

7.6 Oferta promocyjna w gazetce reklamowej nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

7.7 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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ZAŁĄCZNIK 

Lista produktów objęta ograniczeniami ilościowymi przy zakupie w okresie trwania Promocji: 

 

 
Numer 

produktu 

 
Nazwa produktu 

Maksymalna 
ilość sztuk 
na klienta 

901776 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901777 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901778 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901779 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901780 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901781 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

901782 Spodnie dla majsterkowicza męskie 2 szt. 

013768 Wkrętarka udarowa Bosch 1 szt. 

666036 Regał metalowy 3 szt. 

353168 Drabina z funkcją schodową 1 szt. 

639447 Stojak serwisowy 1 szt. 

004286 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

004287 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

004288 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

004289 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

004290 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

004291 Bluza z kapturem męska 1 szt. 

007782 Kurtka męska 1 szt. 

007783 Kurtka męska 1 szt. 

007784 Kurtka męska 1 szt. 

007785 Kurtka męska 1 szt. 

007786 Kurtka męska 1 szt. 

002835 Urządzenie do wspomagania rozruchu 1 szt. 

005222 Lampa robocza LED 2 szt. 

388612 Pas transportowy 5 szt. 

622039 Zimowy płyn do spryskiwaczy 4l 5 szt. 

 

 


