
 
DEFINICJE: 
 
1. Organizator Programu/Organizator – Jula AB, nr org. 556250-6252, Box 363, 532 24 Skara, Szwecja 
(nr telefonu 0046 (0) 511 34 20 00) oraz Jula Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000365248 (NIP 5242718525, REGON 
142595635), posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 złotych. 
 
2. Program JulaPro/Program – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora 
Programu JulaPro, adresowany do jego klientów, którym będą przyznawane korzyści z tytułu 
uczestnictwa w Programie JulaPro. 
 
3. Regulamin Programu – niniejszy regulamin Programu JulaPro, który definiuje prawa i obowiązki 
Uczestnika i Przedstawiciela w Programie JulaPro, w szczególności korzyści płynące z przynależności 
do Programu JulaPro. 
 
4. Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo 
przedsiębiorców  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) z wyłączeniem osoby fizycznej zawierającej 
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie 
posiada ona dla niej charakteru zawodowego oraz inny podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu 
art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
 
5. Przedstawiciel – osoba wskazana przez Uczestnika w procesie rejestracji, uprawniona do 
reprezentacji Uczestnika, w tym do zawierania umów sprzedaży w imieniu Uczestnika, w sklepach 
stacjonarnych, jak i przy wykorzystaniu Konta JulaPro. 
 
6. Konto JulaPro – konto przeznaczone do korzystania przez Uczestnika w celu uczestnictwa w 
Programie JulaPro dostępne na stronie internetowej www.jula.pl. Umożliwia gromadzenie informacji o 
wszystkich zakupach dokonywanych przez uprawnionych pracowników Uczestnika. 
 
7. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy do Programu JulaPro udostępniany przez 
Organizatora Programu, na stronie www.jula.pl oraz w sklepach stacjonarnych Jula na terenie Polski, 
który po uzupełnieniu i potwierdzeniu przez Uczestnika pozwala na udział w Programie JulaPro oraz 
czerpanie korzyści w postaci programu bonusowego. 
 
8. Baza Danych JulaPro – zbiór danych, w tym danych osobowych Uczestników Programu JulaPro i ich 
Przedstawicieli, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są 
przetwarzane przez Organizatora Programu. 
 
9. Towar – towar objęty Programem JulaPro, którego nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora 
Programu odbywa się po cenach lub na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków 
proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu JulaPro. 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu JulaPro, w szczególności prawa i obowiązki 
Uczestnika i Przedstawiciela w związku z jego udziałem w Programie JulaPro oraz korzyści, które 
wynikają z uczestnictwa w Programie JulaPro. Postanowienia Regulaminu Programu JulaPro mają 
zastosowanie wyłącznie do Uczestników i ich Przedstawicieli. 

1.2. Uczestnikiem Programu JulaPro prowadzonego przez Organizatora Programu może zostać 
wyłącznie osoba, która ma miejsce zamieszkania/siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające 
miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską mają prawo uczestniczyć w Programie w 
państwie swojego zamieszkania/siedziby, o ile Program tam funkcjonuje, a osoby te chcą do Programu 
przystąpić i spełniają wymagania Programu obowiązujące w danym państwie. 
 



1.3. Uczestnik biorąc udział w Programie JulaPro jednocześnie zapewnia, że: 
a) nie prowadzi działalności gospodarczej bądź nie wykonuje innych czynności na terenie państwa, 

wobec którego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nałożyły ograniczenia w handlu 
międzynarodowym (np. embargo) lub w państwie, które zostało uznane za wspierające terroryzm, 

b) nie został uznany przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej za podmiot, z którym stosunki 
gospodarcze są ograniczone bądź zakazane. 

2. CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE JulaPro 
 
2.1. Członkostwo w Programie JulaPro jest bezpłatne. 
 
2.2. Uczestnik staje się członkiem Programu JulaPro po wypełnieniu i zaakceptowaniu Formularza 
Zgłoszeniowego na stronie www.jula.pl lub w sklepach stacjonarnych Jula na terenie Polski. Poprzez 
akceptację złożoną w procesie rejestracji Przedstawiciel działający w imieniu Uczestnika zapewnia, że: 

a) jest uprawniony do reprezentacji Uczestnika, 
b) akceptuje Regulamin Programu,  
c) podane przez niego dane Uczestnika są prawdziwe. 

Warunkiem zakończenia procesu rejestracji jest wyrażenie przez Przedstawiciela zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Programu, zgodnie z zasadami określonymi w 
Polityce Ochrony Danych Osobowych Jula. 
 
2.3. Dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym zawierające dane osobowe konieczne do realizacji 
przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu 
informatycznego i umieszczone w Bazie Danych JulaPro.  
 
2.4. Uczestnik oraz Przedstawiciel zobowiązują się każdorazowo informować Organizatora Programu o 
zmianie swojej firmy, siedziby, jak również o fakcie ogłoszenia upadłości.  
 
2.5. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora o każdej zmianie osoby Przedstawiciela, 
pod rygorem przyjęcia, że Przedstawiciel jest umocowany do reprezentacji Uczestnika, w szczególności 
do zawierania umowy sprzedaży.  
 
2.6. Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora Programu ze skutkiem natychmiastowym 
członkostwa w sytuacji, gdy:  

a) pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za Towary lub;  
b) naruszy postanowienia Regulaminu Programu JulaPro lub; 
c) Przedstawiciel podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym lub; 
d) Uczestnik bądź Przedstawiciel naruszają prawa własności intelektualnej wskazane w Regulaminie. 

Pozbawienie członkostwa jest równoznaczne z utratą w przyszłości możliwości korzystania z Programu 
JulaPro. 
  
2.7. Niezależnie do pkt 2.6 Organizator Programu może wypowiedzieć Uczestnikowi członkostwo z 
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W razie zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej 
dalsze prowadzenie Programu JulaPro, Organizator Programu może wypowiedzieć Uczestnikowi 
członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. 

2.8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia 
jakichkolwiek z tym związanych kosztów z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
Rezygnacja (wypowiedzenie) powinno zostać dokonane w zwykłej formie pisemnej. 

2.9. Uczestnik, udostępniając swój adres e-mail jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowej w formie elektronicznego biuletynu z najnowszymi informacjami o aktualnych i planowanych 
promocjach, wydarzeniach organizowanych w sklepach. 

3. ZAKUPY W PROGRAMIE JulaPro 

3.1. Zakupy bądź zamówienia Towarów są dokonywane przez działającego w imieniu Uczestnika 
Przedstawiciela.  



3.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zakupy bądź zamówienia złożone przez Przedstawiciela, 
łącznie z obowiązkiem zapłaty ceny. 

3.3. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zakupem Towarów w ramach Programu JulaPro. 

3.4. Organizator Programu zastrzega, że ceny Towarów, a także same Towary mogą podlegać 
zmianom w różnym czasie.  
 
3.5. Zapłaty ceny za Towary w ramach programu JulaPro, Uczestnik dokonuje w formie gotówkowej (w 
tym kartą płatniczą). Płatność online w sklepie internetowym może być realizowana za pośrednictwem 
serwisów DotPay, PayPal, przy użyciu karty podarunkowej lub za pobraniem (wyłącznie gotówką). 
 
3.6. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo własności do czasu zapłaty ceny przez Uczestnika. 
Do chwili zapłaty ceny Uczestnik nie jest uprawniony do rozporządzania (np. dalszej sprzedaży) 
Towarem. W razie braku zapłaty całości ceny Organizator jest uprawniony do żądania wydania mu 
Towaru przez Uczestnika. 
 
3.7. Po wydaniu Towaru na Uczestnika przechodzą ciężary związane z Towarem oraz 
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Utrata Towaru przez Uczestnika nie 
zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny za Towary. 
 
4. PROGRAM RABATOWY 

4.1. Z tytułu członkostwa w Programie JulaPro Uczestnik dokonujący zakupów w ramach Programu 
JulaPro i przy wykorzystaniu Konta JulaPro, jest uprawniony do skorzystania z rabatu w wysokości 3 % 
ceny netto wszystkich nabytych Towarów. 

4.2. Organy władzy publicznej, będące Uczestnikami Programu JulaPro otrzymują rabat na zasadach 
ogólnych wskazanych powyżej z zastrzeżeniem właściwych przepisów regulujących ustrój  oraz 
funkcjonowanie władz publicznych, w tym przepisów o charakterze antykorupcyjnym.
 
4.3. Szczegóły dotyczące rabatu Organizator Programu udostępnia na stronie internetowej www.jula.pl. 

5. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
 
5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli. 
 
5.2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Organizator udostępnia w postaci Polityki 
Ochrony Danych Osobowych Jula dostępnej tutaj.  
 
5.3. Każdy Uczestnik i Przedstawiciel ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
poprawiania. 

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU 
 
6.1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania 
przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność za podanie Organizatorowi Programu informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 
bądź prawnym. 
 
6.2.Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami 
o charakterze siły wyższej, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź wyłącznie z 
winy Uczestnika bądź Przedstawiciela. 
 
6.3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu JulaPro w 
każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed 
planowanym zakończeniem Programu. 
 



6.4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu JulaPro ze 
skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia siły wyższej, polegającej w szczególności na 
wystąpieniu takich sytuacji jak strajk, utrudnienia transportowe, zakaz importu lub eksportu, choroba 
personelu lub inne okoliczności będące poza kontrolą Organizatora Programu. Jeśli siła wyższa 
występuje przez okres przekraczający dwa miesiące i spowodowało to opóźnienie po stronie 
Organizatora Programu również o dwa miesiące, Organizator ma prawo do odstąpienia od stosowania 
postanowień Regulaminu. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1. Regulamin Programu JulaPro może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. 
 
7.2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 7.1 niniejszego 
Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie za pomocą 
takich środków komunikacji jak np. poczta elektroniczna. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje 
Organizatorowi Programu.  

7.3. Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia 
Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 7.2 powyżej. 
 
 
 


