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REGULAMIN PROMOCJI 

„Dni JulaClub 19-21.04.2018 r. 3x więcej punktów za zakupy”   

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia oraz uczestnictwa w promocji pod nazwą 

„Dni JulaClub 19-21.04 3x więcej punktów za zakupy”, zwanej dalej „Promocją”, 

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

1.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla członków programu lojalnościowego JulaClub. 

 

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 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/) . 

 

3. Warunki Promocji 

 

3.1 Promocja obowiązuje w dniach od 19 kwietnia do 21 kwietnia 2018 r.  

3.2 Promocja polega na otrzymaniu potrojonej liczby punktów premiowych naliczanych za 

zakupy w sklepach Jula zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego JulaClub 

dokonanych w okresie trwania Promocji.  
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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 Punkty premiowe zostaną doliczone na koncie Klienta 1 dzień po dokonaniu zakupu. 

3.5 W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej, oraz  

osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji na zlecenie 

Organizatora. 

3.6 W Promocji można brać udział wielokrotnie podczas okresu jej trwania. 

 

4.  Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne 

4.1 Uczestnikowi przysługuje możliwość 30-dniowego zwrotu artykułów nabytych w czasie 

trwania Promocji na podstawie dokumentu będącego dowodem zakupu artykułów 

promocyjnych oraz pod warunkiem, że artkuły te są kompletne, nie noszą jakichkolwiek 

śladów użytkowania i pozostają w oryginalnym opakowaniu.    

4.2 Reklamacje wadliwych artykułów promocyjnych są przyjmowane w Punkcie Obsługi 

Klienta w Sklepach Jula na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Sklepach Jula. 

5. Postanowienia końcowe 

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

internetowej www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepach Jula. 

5.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

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

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

postanowień. 

 

 

http://www.jula.pl/

