
Regulamin promocji
"Opłacona dostawa przy zakupach za minimum 40 PLN"

z dnia 19.11.2021 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez UMiE
Marian Nocoń z siedzibą w Katowicach.
[Regulamin z dnia 19.11.2021 roku, wersja 1.1]

1. Organizatorem akcji jest UMiE Marian Nocoń z siedzibą w Katowicach (adres siedziby
i adres do doręczeń: ul. Tysiąclecia 78, 40-871 Katowice); wpisaną do rejestru Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorców NIP: 6341262158;
REGON: 278299302 (zwanym dalej  „Organizatorem”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie znajdującym się na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem: https://mariannocon.pl/sklep

3. Warunki Akcji promocyjnej:
Promocją objęci są wszyscy dokonujący zakupu książek papierowych w sklepie na stronie
Organizatora w okresie od 19 listopada do 31 grudnia 2021 roku, którzy spełnili warunki
zakupu, czyli: wybrali książki, dokonali skutecznego zakupu w tym sklepie, to jest wraz
z wyrażeniem wymaganych przepisami zgód i zapłacili za ten zakup w momencie (dniu)
dokonywania tegoż zakupu.

Promocją objęte są wszystkie książki w wersji papierowej dostępne w sklepie internetowym
na stronie Organizatora, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
Promocja polega na zautomatyzowanej zmianie kosztu wysyłki przy użyciu metody
„Paczkomaty 24/7”, po przekroczeniu progowej wartości zamówienia.
Promocja nie uwzględnia pozostałych metod wysyłki (kurier DPD).
Koszt wysyłki zostanie zaktualizowany automatycznie podczas składania zamówienia.

Minimalna suma wartości wszystkich książek papierowych wymagana do naliczenia rabatu
wynosi 40 zł brutto (PLN).
Promocja nie obejmuje zakupu e-booków.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu książek objętych niniejszą akcją promocyjną,
Klient otrzyma zwrot ceny książek bez uwzględnienia przyznanego rabatu na dostawę,
zgodnie z wartością samych książek wskazaną w dokumencie księgowym.

5. Czas trwania akcji promocyjnej:
● Akcja promocyjna w sklepie internetowym na stronie Organizatora trwa w dniach od

od 19 listopada do 31 grudnia 2021 roku.
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia promocji.

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej
postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i
rabatów.



7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest
równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady
Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
charakter jedynie informacyjny.

9. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod
adres: ksiazkanocon@gmail.com. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano
zgłoszenie reklamacji.

10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia,
a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian
za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego
towaru.
„Towar”/ „Książka papierowa” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży
w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://mariannocon.pl/sklep/,
określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.


