
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  
„Kup 3 zapłać za 2” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Kup 3 zapłać za 2” (zwanej również „Promocją”) stanowi 

podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w sklepach JULA na terenie Polski określając warunki Promocji oraz 
prawa i obowiązki osób uczestniczących w Promocji. 

 
2. Organizatorem Promocji jest Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 49, 03-286 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365248, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 524-271-85-25, 
REGON: 142595635, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 150 000 zł, zwana jako „JULA”.  

 
3. Celem Promocji jest budowanie świadomości i popularności marki JULA oraz jej sklepów, pozyskiwanie nowych 

klientów oraz reklamowanie produktów JULA. 
 

§ 2 
Czas trwania Promocji 

 
Niniejsza Promocja obędzie się w okresie od 28.04.2016 do 04.05.2016 r. 
 
 

§ 3 
Miejsce prowadzenia Promocji 

 
Miejscem przeprowadzenia Promocji są wyłącznie sklepy JULA na terenie Polski. 
 
 

§ 4 
Warunki korzystania z Promocji 

 
1. Promocja polega na tym, iż Klient, który w czasie trwania Promocji jednorazowo zakupi pakiet 3 (trzech) 

produktów JULA (lista produktów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) nabędzie je w cenie 2 
(dwóch). Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie produktów JULA opisanych w Załączniku nr 1. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zrobienie zakupów na warunkach określonych w ust. 1 w jednym ze 
sklepów JULA na terenie Polski. 

 
3. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

przedsiębiorcy zwani „Klientami”. 
 
4. Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie. 
 
5. Naruszenie przez Klienta którejkolwiek z zasad lub warunków niniejszego regulaminu Promocji stanowi podstawę 

odmowy sprzedaży produktów w ramach Promocji.   
 
6. Udział w promocji jest dobrowolny.  
 
7. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w punktach obsługi Klienta w sklepach JULA na terenie Polski 

objętym (-ych) niniejszą Promocją oraz na stronie www.jula.pl. 
 
8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez JULA. 

 
9. Klientowi nie przysługuje prawo wymiany produktu objętego Promocją na inny produkt. 
 
 
 

§ 5 
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Data: 28.04.2016 r. 

Zasady zwrotu produktów 

 
1. W ramach Promocji Klient ma możliwość zwrotu lub wymiany pakietu 3 (trzech) produktów zakupionych 

jednorazowo w jednym ze sklepów JULA w ciągu 30 dni od daty zakupu tych produktów pod warunkiem 

zwrotu lub wymiany wszystkich 3 (trzech) produktów zakupionych jednorazowo w Promocji, a także 

okazania dowodu zakupu tych produktów (np. paragonu) w sklepie JULA. Ponadto produkty powinny być 

kompletne, nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania oraz powinny pozostawać w oryginalnym 

opakowaniu. 

 

2. Zwrot ceny zakupu pakietu 3 (trzech) produktów zakupionych jednorazowo w Promocji następuje w takiej 

samej formie, w jakiej uregulowana była płatność w chwili zakupu tych produktów pod warunkiem, że 

Klient wyrazi na to zgodę. 

 

3. W przypadku zwrotu pakietu 3 (trzech) produktów zakupionych jednorazowo w ramach Promocji JULA 

zwróci wyłącznie kwotę zapłaconą za te produkty. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki Promocji określone w niniejszym regulaminie.  
 
2. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny. 
 
3. JULA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miała wpływu lub które powstały bez jej winy. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie m.in. odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

 
5. Załącznik nr 1 – „Lista produktów JULA objętych niniejszą Promocją.” 
 


