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REGULAMIN PROMOCJI 

„Zakupy z kodem rabatowym -10%”   

 

1. Postanowienia ogólne 

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

pod nazwą „Zakupy z kodem rabatowym -10%”, zwanej dalej „Promocją”, organizowanej 

przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem”.   

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 (sklepy) – sklepy stacjonarne JULA znajdujące się na terenie Polski oraz sklep 
internetowy umożliwiający składanie zamówień dostępny pod adresem: www.jula.pl 
prowadzony przez Organizatora. 
 

2.3 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów sklepów JULA będących 

uczestnikami programu lojalnościowego JulaClub. 

2.4 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji.  

2.5 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu artykułów w sklepach JULA, 

która przystąpiła do programu lojalnościowego JulaClub na zasadach opisanych w regulaminie 

programu JulaClub (www.jula.pl/julaclub/regulamin-julaclub/) . 

2.6 Obniżka cenowa – pomniejszenie ceny brutto produktów o 10%, liczone od ceny 

obowiązującej. Do ceny brutto zakupów nie wlicza się kosztu dostawy. 

 

3. Warunki Promocji 

3.1 Promocja obowiązuje w dniach 02-15 kwietnia 2020 r. w sklepach stacjonarnych Jula  
w czasie godzin ich otwarcia oraz w sklepie internetowym od 02.04.2020 godz. 00:00 do 
15.04.2020 do godz. 23:59.3.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla członków Programu 
lojalnościowego Jula Club. 
3.2 Promocja polega na uzyskaniu obniżki cenowej na zakupione produkty. 
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3.3 Każdy Uczestnik Promocji zobowiązany jest przedstawić kartę JulaClub przed dokonaniem 
płatności przy kasie w danym Sklepie Jula bądź zalogować się na swoje konto JulaClub przed 
dokonaniem zakupu w sklepie internetowym.  
3.4 Promocja nie obowiązuje przy zakupie karty podarunkowej oraz części zamiennych. 
3.5 W Promocji można brać udział tylko 1 raz podczas okresu jej trwania.  
3.6 Promocja jest dostępna również dla osób, które przystąpią do programu lojalnościowego 
Jula Club w trakcie trwania promocji. 

 

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym  
 

4.1 Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.  
4.2 Uczestnik zobowiązany jest do sfinalizowania zakupu na stronie www.jula.pl/kasa2/ w 
trakcie trwania Promocji. 
4.3 Sklep internetowy Jula zobowiązuje się wysłać niezwłocznie potwierdzenie rejestracji 
zamówienia w formie maila do Uczestnika składającego zamówienie. Następnie po weryfikacji 
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie, w formie maila, przyjęcia zamówienia do realizacji. Od 
tego momentu umowę pomiędzy Uczestnikiem i Sklepem internetowym Jula uważa się za 
zawartą.  
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które nie spełnią zapisów 
punktu 4.1. W takim przypadku Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość na adres 
mailowy podany podczas składania zamówienia. 

 

 

5. Reklamacje Promocji 
 

5.1 Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnik powinien zgłaszać 

na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji.  

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.  

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Promocji na stronie 

internetowej www.jula.pl. 

6.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

http://www.jula.pl/kasa2/
http://www.jula.pl/
http://www.jula.pl/
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6.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, 

zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego 

postanowień. 

6.4 Sklepy Jula nie prowadzą sprzedaży hurtowej. 

 


