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[1] Art. 22
1
 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „WRZESIEŃ 2019” 
  

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wrzesień 2019” jest: Rolka Andrzej Jakubowski z siedzibą w Luboniu, ul. Długa 

52a, 62-030 Luboń. 
2. Akcja Promocyjna „Wrzesień 2019” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 01.09.2019– 30.09.2019, z 

zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji. 

3. Promocja obowiązuje w Hurtowni Rolka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i sklepie internetowym Rolka 

działającym w domenie www.rolkahurt.pl.  

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument 

w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego[1]. 

  

 

 

II. Warunki i zasady udziału w promocji 

 

1. Czas trwania promocji obejmuje okres 01.09.2019 – 30.09.2019.  Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do 

skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. 

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji 

dokona zakupu produktów z hurtowni Rolka, za kwotę łączną min. 500 zł netto, dostępnego w hurtowni, ma 

możliwość otrzymania produktu promocyjnego MC610 za 1 zł netto. 

3. Promocja dotyczy produktu MC610 o pojemności 0,5L, o zapachu: czarne winogrono lub leśny lub cytryna lub 

morski lub zielona herbata. Uczestnik otrzymuje produkt o wybranym zapachu. Jeżeli zapach produktu nie 

zostanie wybrany przez Uczestnika – zapach produktu zostanie wybrany losowo przez Organizatora. 

4. W Promocji  nie bierze udziału usługa wynajmu maszyn oraz serwis doczyszczania powierzchni zlecona przez 

Uczestnika firmie Rolka Andrzej Jakubowski. 

5. Promocja musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z Promocji należy 

zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości 

skorzystania z Promocji. 

6. Zwielokrotnienie ilości zakupów uprawnia klienta do uzyskanie proporcjonalnie kolejnej Promocji, jeżeli 

asortyment będzie dostępny. 

7. Klient może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że wybrany towar promocyjny jest nadal 

dostępny. 

8. Hurtownia Rolka Andrzej Jakubowski dopuszcza zwrot zakupionego towaru w ciągu 7 dni od dnia zakupu wraz ze 

zwrotem produktu uwzględnionego w akcji promocyjnej „Wrzesień 2019”. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego 

towaru bez zwrotu produktu objętego w Promocji. 
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III. Postanowienie końcowe 

 

1.  Niniejszy regulamin jest dostępny w hurtowni Rolka Andrzej Jakubowski oraz na stronie sklepu 

internetowego www.rolkahurt.pl  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,  

w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie 

internetowej pod adresem www.rolkahurt.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w hurtowni.  

3.     Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone  

w regulaminie. 

12.     W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


