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Kapitał zakładowy: 150 000 PLN 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Zrób zakupy za 150 zł i odbierz voucher 30zł na zakupy w maju” 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Zrób zakupy za 150 zł i odbierz voucher 
30 zł na zakupy w maju” stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w sklepach JULA 
na terenie Polski określając warunki akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki osób w niej 
uczestniczących. 

 
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 dalej „JULA”. 

 

 

§ 2 

Czas trwania promocji 
 

 
1. Promocja będzie trwała w dniach: 

- 26-29.04.2018 r. lub do wyczerpania limitu voucherów w sklepie stacjonarnym JULA 
Targówek przy ul. Malborskiej 49 w Warszawie. 
- 27-29.04.2018 r. lub do wyczerpania zapasów w pozostałych sklepach stacjonarnych 
JULA na terenie Polski. 

 
 

§ 3 
Miejsce prowadzenia Promocji 

 
1. Miejscem przeprowadzenia promocji są wyłącznie sklepy stacjonarne JULA na terenie Polski. 

Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym poprzez stronę www.jula.pl.  
 

 

§ 4 

Warunki korzystania z promocji 
 
1. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz są członkami programu lojalnościowego JulaClub bądź JulaPro, 

zwane dalej „Klubowiczem”. 

 

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy JULA. 

 
3. Klubowicz może uczestniczyć w promocji wielokrotnie. Warunkiem wzięcia udziału w 

promocji jest okazanie karty JulaClub, JulaPro bądź kodu QR z aplikacji JulaPro kasjerowi w 
momencie robienia zakupów w sklepach stacjonarnych JULA. 

 

4. Promocja polega na tym, iż Klubowicz, który w terminie wskazanym w § 2 dokona zakupu 
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produktów o wartości 150 zł otrzyma voucher o wartości 30 zł. W przypadku zakupów 

dokonywanych w ramach programu lojalnościowego JulaPro poprzez wartość zakupu 

rozumie się finalną wartość zakupu po uwzględnieniu rabatu przysługującemu 

Klubowiczowi programu JulaPro.  

 

5. W przypadku, gdy jednorazowo wydana kwota wyniesie x-krotność 150 zł vouchery 

rabatowe wydawane są proporcjonalnie do tejże wielokrotności (np. wartość zakupu równa 

300 zł = 2 vouchery o wartości 30 zł, wartość zakupu równa 480 zł = 3 vouchery rabatowe 

o wartości 30 zł). 

 

6. Promocja nie obejmuje zakupu towarów zarezerwowanych lub zamówionych przed 

rozpoczęciem promocji. 

 

7. Promocje i rabaty nie sumują się. Klient ma prawo do wyboru korzystnie jszej oferty. 

 

8. Wydawcą vouchera rabatowego jest JULA. 
 
9. Voucher rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na 

gotówkę. 
 

10. Vouchery rabatowe mogą być zrealizowane od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. wyłącznie 

w sklepach stacjonarnych JULA.  

 

11. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu na podstawie vouchera rabatowego jest 
zakup towarów o wartości przekraczającej o 1 zł sumaryczną wartość  realizowanych 
voucherów (np. przy zakupie towarów o wartości 61 zł = 2 vouchery rabatowe i 1 zł dopłaty) 
oraz przekazanie vouchera rabatowego kasjerowi. Voucher rabatowy podlega zatrzymaniu 
przez kasjera. Kasjer może odmówić realizacji vouchera rabatowego w przypadku 
stwierdzenia braku odpowiednich zabezpieczeń kuponu w postaci hologramu.  

 
12. Do jednej transakcji kasowej może być użytych kilka voucherów rabatowych. Kwota 

voucherów rabatowych jest odejmowana od całkowitej ceny nabytych towarów na paragonie 
(tj. ostateczna cena = całkowita cena nabytych towarów - kwota rabatów).  

 
13. Zakup, do którego realizowany jest voucher rabatowy nie może być rejestrowany na koncie 

Klubowicza i nie może otrzymać on dodatkowych punktów lojalnościowych za tę transakcję.  
 

14. Ostateczną cenę za towar (kwotę należną) po udzieleniu rabatu Klubowicz zobowiązany jest 
uiścić korzystając z odpowiedniego środka płatniczego. 

 
15. Niezrealizowany voucher rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu, na który został 

wystawiony. W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją 
ważność po 31.05.2018 r. 

 
 

§ 5 
Zasady zwrotu towaru 

 

1. Klubowicz ma możliwość zwrotu towaru nabytego w sklepach JULA w ciągu 30 dni od 

chwili zakupu, po okazaniu w sklepie JULA dowodu zakupu tego towaru oraz pod 
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warunkiem, że towar jest kompletny, nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania i pozostaje 

w oryginalnym opakowaniu.  

 

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

płatność w chwili zakupu towaru. 

 

3. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w dniach 26-27.04.2018 r. do którego został 

wydany voucher rabatowy, Klubowicz traci uprawnienia do vouchera rabatowego i jest 

zobowiązany do zwrócenia vouchera rabatowego wraz z paragonem fiskalnym opisanym 

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

wpływu na kwotę uprawniającą do wydania vouchera/voucherów rabatowego/rabatowych. 

W przypadku, kiedy Klubowicz już wykorzystał  voucher rabatowy, zwrot artykułów do 

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

wykorzystał voucher rabatowy. 

 

4. Klubowicz nie jest zobligowany do zwrócenia vouchera rabatowego w przypadku wymiany 

towaru na nowy. 

 

5. 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 30zł, traci 

do niego prawo. W przypadku, gdy Klubowicz nie zwraca wszystkich zakupionych na 

jednym paragonie towarów, otrzymuje zwrot gotówki pomniejszony proporcjonalnie o 

wartość kuponu.  

 

 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klubowicza na warunki promocji określone w 

niniejszym regulaminie. 

 

2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w punktach obsługi Klienta w sklepach 

stacjonarnych JULA na terenie Polski oraz na stronie www.jula.pl. 
  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

4. JULA zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji 

lub zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez 

umieszczenie takiej informacji na stronie www.jula.pl. 

 

5. Sklepy stacjonarne JULA nie prowadzą sprzedaży hurtowej. 

 

 
 

Data: 25.04.2018 r. 

http://www.jula.pl/
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