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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Voucher Jula Wrocław – zrób zakupy za min. 300 zł i otrzymaj voucher 50 zł na kolejne 

zakupy” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

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

pod nazwą „Voucher Jula Wrocław – zrób zakupy za min. 300 zł i otrzymaj voucher 50 zł na 

kolejne zakupy” zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną 

dalej „Organizatorem”.   

1.2 Promocja przeznaczona jest dla klientów Jula Poland Sp. z o.o., którzy dokonają zakupów 

w multimarkecie Jula we Wrocławiu w trakcie trwania Promocji. 

1.3 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 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów sklepu Jula we Wrocławiu, którzy 

dokonają zakupu artykułów w czasie trwania Promocji. 

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

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w 

okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów na zasadach opisanych w Regulaminie. 

2.5 Multimarket Jula Wrocław – punkt sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Organizatora 

zlokalizowany w Kobierzycach przy ul. Czekoladowej 22, 55-040 Bielany Wrocławskie. 

2.6 Voucher rabatowy – wydany przez Jula Poland Sp. z o.o. drukowany bon opatrzony 

hologramem uprawniający Uczestnika do uzyskania rabatu w oznaczonym na nim okresie i w 

oznaczonej kwocie. Voucher rabatowy nie jest środkiem płatniczym, nie może być 

przedmiotem sprzedaży, ani też nie można wymienić go na gotówkę.  

 



  

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska, tel. (+48) 22 33 888 00 
NIP: 524-271-85-25, Regon: 142595635 KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie 

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN 

3. Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa 

 

3.1 Promocja obowiązuje w dniach 11 - 23 października 2021 r. w Multimarkecie Jula Wrocław.  

3.2 Promocja polega na uzyskaniu vouchera rabatowego o wartości 50 zł brutto do 

wykorzystania na kolejne zakupy, za zrealizowanie zakupu o wartości minimum 300 zł brutto 

w Multimarkecie Jula Wrocław.  

3.3 W przypadku realizacji zakupu będącego wielokrotnością kwoty 300 zł brutto, 

Uczestnikowi przysługują maks. 3 vouchery rabatowe o wartości 50 zł brutto. 

3.5 Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział tylko 1 raz, co oznacza, że może 

otrzymać maks. 3 vouchery rabatowe podczas trwania Promocji. 

3.6 Voucher rabatowy możliwy jest do zrealizowania w dniach 25.10 – 13.11.2021 r. wyłącznie 

w Multimarkecie Jula Wrocław.  

3.7 Klient może jednorazowo zrealizować maksymalnie 3 vouchery rabatowe. 

3.8 Wydawcą vouchera rabatowego jest Jula. 

3.9 Voucher rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można wymienić go 

na gotówkę.  

3.10 Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu na podstawie jednego vouchera 

rabatowego jest zakup towarów o wartości min. 51 zł brutto oraz przekazanie vouchera 

rabatowego kasjerowi. Analogicznie warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu na 

podstawie dwóch voucherów rabatowych jest zakup towarów o wartości min. 101 zł brutto, 

natomiast w przypadku 3 voucherów rabatowych zakup o wartości 151 zł brutto. Voucher 

rabatowy podlega zatrzymaniu przez kasjera. Kasjer może odmówić realizacji vouchera 

rabatowego w przypadku stwierdzenia braku odpowiednich zabezpieczeń kuponu w postaci 

hologramu.  

3.11 Wartość vouchera rabatowego jest odejmowana od całkowitej ceny brutto nabytych 

towarów na paragonie (tj. ostateczna cena = całkowita cena nabytych towarów – wartość 

vouchera rabatowego). 

3.12 Niezrealizowany voucher rabatowy traci swoją ważność po 13.11.2021 r. 
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4. Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne 
 

4.1 Uczestnikowi przysługuje możliwość zwrotu artykułów nabytych w czasie trwania Promocji na 
zasadach opisanych w „Regulaminie zwrotów produktów” dostępnym na www.jula.pl. 

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

płatność w chwili zakupu towaru. 

4.3 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w dniach 11 - 23.10.2021 r. do którego został 

wydany voucher rabatowy, Uczestnik traci uprawnienia do należnego na podstawie vouchera 

rabatu i jest zobowiązany do zwrócenia vouchera rabatowego wraz z paragonem fiskalnym 

opisanym przez kasjera JULA, chyba że wartość zwracanego towaru z tego paragonu nie ma 

wpływu na kwotę uprawniającą do wydania vouchera rabatowego. W przypadku, kiedy 

Uczestnik już wykorzystał voucher rabatowy, zwrot artykułów do których otrzymał voucher 

jest niemożliwy, chyba, że dokona zwrotu zakupów, do których wykorzystał voucher 

rabatowy. 

4.4 Voucher rabatowy nie jest środkiem płatniczym. W przypadku zwrotu towaru nabytego 

przy wykorzystaniu vouchera rabatowego, JULA zwróci wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar 

po odjęciu wartości vouchera rabatowego zrealizowanego podczas transakcji kupna. Klient 

dokonujący zwrotu towaru zakupionego z użyciem vouchera rabatowego 50 zł, traci do niego 

prawo. W przypadku, gdy Klubowicz nie zwraca wszystkich zakupionych na jednym paragonie 

towarów, otrzymuje zwrot gotówki pomniejszony proporcjonalnie o wartość vouchera 

rabatowego.  

 

5. Reklamacje dotyczące Promocji 
 

5.1 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy powinni 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.  

5.4 Reklamacje Promocji może zgłosić wyłącznie Uczestnik. 

  

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

 

6.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji oraz do 14 dni po 

zakończeniu Promocji, na stronie internetowej www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta w 

Multimarkecie Jula Wrocław. 

6.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

6.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego 

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

postanowień. 

6.4 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6.5 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. 

 

 

 

 

Data: 11.10.2021 r. 
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