
Regulamin Promocji  
“Kup części za 250 zł, Kawa Tchibo Gratis!” 

 
Znaczenie definicji użytych w niniejszym regulaminie 

 
1. Promocja – promocja dla Uczestników dokonujących zakupu produktów z         

asortymentu sklepu internetowego http://www.zenox.pl organizowana i prowadzona       
na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie; 

2. Organizator – ZENOX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714), Al. Niepodległości             
36, NIP: 839-31-79-602, REGON: 361793831, wpisaną do rejestru przedsiębiorców         
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział           
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563281, o         
kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 10.000 złotych. 

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z treścią niniejszego           
regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 

4. Strona internetowa o adresie http://www.zenox.pl/ utrzymywana przez Organizatora        
w celu bieżącej obsługi Akcji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach           
dotyczących akcji promocyjnej. 
 
 

§2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia           

10.12.2018, godz. 8:00 do dnia 19.12.2018, godz. 23:59. 
3. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także           

członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka,          
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku        
przysposobienia. 

 
 

§3 
Zasady akcji 

 
1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym          

dokonają zakupów za minimum 250 zł brutto (nie uwzględniając kosztów przesyłki) 
2. Promocja trwa od 11 - 19 grudnia 2018 lub do wyczerpania zapasów.  
3. Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas           

jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu wynosi wielokrotność kwoty          
250 zł brutto. 

4. Produkt promocyjny jest automatycznie dodawany do każdego zamówienia        
przekraczającego kwotę 250 zł brutto, może być jednak dostarczony osobną paczką,           
w przypadku wysyłki produktów z innego magazynu.  

5. Produktem promocyjnym jest opakowanie kawy mielonej Tchibo Family 250g  



6. Promocja dotyczy zakupu asortymentu części znajdujących się w kategoriach:         
Pojazdy rolnicze, Przyczepy i maszyny, Hydraulika, Warsztat, Hodowla zwierząt;         
Promocja nie obejmuje produktów z kategorii Zabawki, Ogród i Las. 
  

 
§4 

Reklamacje 
 

1. Reklamację należy składać mailowo na adres reklamacje@zenox.pl lub telefonicznie         
pod numerem 59 722 18 18. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres             
do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez        
Organizatora. 

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz          
przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 

4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania akcji, jednak nie później niż             
w terminie 21 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po             
tej dacie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia           
otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie        
poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
 
 
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018  r. 
2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na            

Stronie internetowej. 
3. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym           

Regulaminie. 
4. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie         

stanowią części regulaminu. 
6. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają         

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
7. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy            

od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19            
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540). 

mailto:reklamacje@zenox.pl

