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REGULAMIN PROMOCJI 

„ODBIERZ RABAT 50 zł we Wrocławiu” 
 
 
 
 
1. Postanowienia ogólne  
 
1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia promocji pod 
nazwą „ODBIERZ RABAT 50 zł we Wrocławiu”, 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.  

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 rabatowa przeznaczona dla klientów Jula, którzy dokonają zakupu w czasie 
trwania Promocji w sklepie stacjonarnym Jula we Wrocławiu. 

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

2.4 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 Rabat – pomniejszenie ceny brutto produktów. 

2.7 Voucher rabatowy – wydany przez Jula Poland Sp. z o.o. drukowany bon dołączony do 
ulotki informacyjnej, uprawniający Uczestnika do uzyskania rabatu w oznaczonym na nim 
okresie, w oznaczonej kwocie oraz przy spełnieniu określonych warunków. Voucher rabatowy 
nie jest środkiem płatniczym, nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można 
wymienić go na gotówkę-  
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3. Warunki Promocji  
 
3.1 Promocja obowiązuje w dniach 21 października do 13 listopada 2021 r. w Multimarkecie Jula 
we Wrocławiu.  

3.2 Promocja polega na uzyskaniu rabatu w wysokości 50 złotych brutto przy zakupach za 
minimum 300 złotych brutto. 

3.3 W multimarkecie rabat jest naliczany na kasie przy dokonywaniu płatności. 

3.4 Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział tylko 1 raz, co oznacza, że może 
otrzymać i wykorzystać maks. 1 voucher rabatowy podczas trwania Promocji. 

3.5 Jednorazowe zakupy o wartości zwielokrotnionych 300zł (np. 600, 900 itd.) nie będą 
skutkowały naliczeniem dodatkowych rabatów, cały czas będzie to 50zł. 

3.6 Promocja nie obejmuje zakupu towarów zarezerwowanych lub zamówionych przed 
rozpoczęciem Promocji oraz zakupu karty podarunkowej i części zamiennych. 

3.7 Promocja nie łączy się z rabatem 3% wynikającym z członkostwa w JulaPro oraz innymi 

promocjami obowiązującymi wówczas w multimarkecie, w szczególności z promocją „Voucher 

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

3.8 Niezrealizowany voucher rabatowy traci swoją ważność po 13.11.2021 r. 

 

5. Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne  
 
5.1 Uczestnikowi przysługuje możliwość zwrotu artykułów nabytych w czasie trwania Promocji na 
zasadach opisanych w „Regulaminie zwrotów produktów” dostępnym na www.jula.pl 

5.2 Zwrot ceny zakupu towaru następuje w takiej samej formie, w jakiej uregulowana była płatność 
w chwili zakupu towaru. 

5.3 W przypadku zwrotu towaru nabytego w ramach niniejszej promocji, sklep JULA zwróci 
wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar po odjęciu wartości rabatu zrealizowanego podczas zakupu. 
W przypadku, gdy Klient nie zwraca wszystkich zakupionych w ramach jednego zamówienia 
produktów, otrzymuje zwrot gotówki pomniejszony proporcjonalnie o wartość rabatu. Punkty 
JulaClub nabyte za zakupy, których dotyczy zwrot zostaną skorygowane odpowiednio. 

5.4 Reklamacje wadliwych artykułów promocyjnych są przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta w 
Sklepach Jula na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepach 
Jula a dla zakupów ze sklepu internetowego zgodnie z zasadami „Regulaminu sklepu 
internetowego” dostępnego na www.jula.pl  

 

http://www.jula.pl/
http://www.jula.pl/
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6. Reklamacje Promocji 

 
6.1 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi 

6.2 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na 
piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. 

6.3 Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 
internetowej www.jula.pl  

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich 
otrzymania przez Organizatora Promocji 

 
7. Postanowienia końcowe  
 
7.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Promocji oraz 14 dni po jej 
zakończeniu na stronie internetowej www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Multimarkecie 
Jula we Wrocławiu.  

7.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja 
powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

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

zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

7.4 Sklepy Jula prowadzą sprzedaż detaliczną, tj. w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb 

indywidualnych nabywców. Sklepy Jula nie prowadzą sprzedaży hurtowej ani sprzedaży 

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

zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży. 
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