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Janikowo,  14 marca 2017 r. 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Jeden z dwóch zestawów  Pufozabawek  za złotówkę” 

 

§ 1. 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

 

1. „Akcja” − akcja promocyjna pt. ” Jeden z dwóch zestawów  Pufozabawek  za 

 złotówkę” prowadzona na zasadach określonych Regulaminem. 

2.  „Organizator” − organizator Akcji, Meble VOX spółka z ograniczoną 

 odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, z siedzibą w Janikowie, adres: 

 ul. Gnieźnieńska 26/28, 62−006 Kobylnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań−Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy − Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000560558 posiadająca numer statystyczny REGON 631035843 oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 7820021192, 

3. „Punkt sprzedaży Mebli  Baby VOX” − podmiot prowadzący sprzedaż mebli 

 Organizatora  z serii Baby VOX znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

 i wyszczególniony wśród Salonów Vox na stronie internetowej pod adresem 

 https://www.vox.pl/baby-vox 

4. „Uczestnik” − osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

 prawnych,   będąca konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego, 

 biorąca udział w Akcji poprzez dokonanie zakupów uprawniających do wzięcia 

 udziału w Akcji dokonanych za pośrednictwem Punktu sprzedaży Mebli Baby VOX 

 lub za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora . 

5. „Strona  internetowa  Organizatora”  −  strona  internetowa  prowadzona przez 

 Organizatora dostępna  pod   adresem:  

 https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox 

6. “Meble dziecięce” – asortyment obejmujący produkty z serii Baby VOX,  
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 występujący w stałej sprzedaży, który prezentowany jest na stronie pod adresem:  

 https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox oraz w Punktach sprzedaży  

 Mebli Baby VOX , z zastrzeżeniem, że Akcja nie obejmuje sprzedaży następujących  

 wyrobów: 

 -  Lampek UHU oraz HAPPY LIGHTS, 

 -  koszy ALMA ,ZOLA i BINA 

 -  oraz nie obejmuje towarów, które w tym samym czasie objęte są inną akcją  

promocyjną bądź wyprzedażową (nie dotyczy oferty całych pokoików, które objęte 

są promocją); określenie - Meble dziecięce obejmuje również  produkty niebędące 

meblami, a spełniające powyższe warunki, w szczególności artykuły dekoracyjne. 

7. „Zestaw Pufozabawek” –  są to dwie Pufozabawki (tj. towary oznaczone przez 

 Organizatora wśród Mebli dziecięcych jako Pufozabawki), wg zestawów poniżej  

 i numerów odpowiadających numerom Pufozabawek wskazanych w ofercie Mebli  

 dziecięcych, każda z wybranych Pufozabawek może być w kolorze niebieskim lub  

 zielonym: 

 Zestaw nr 1 kolor niebieski. Pufozabawka element 1 oraz element 5;  

 Zestaw nr 2 kolor zielony. Pufozabawka element 1 oraz element 5; 

 Zestaw nr 3 kolor niebieski. Pufozabawka element 2 oraz element 3; 

 Zestaw nr 4 kolor  zielony. Pufozabawka element 2 oraz element 3; 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu           

art. 919 Kodeksu Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 

2.   Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  Akcja prowadzona jest od dnia 14 marca 2017r., godz. 00:00 do 30 kwietnia 2017r. 

  godz. 24:00 lub do wyczerpania zapasów. 

4.  W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo 

udostępni uczestnikom ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu. Zmiana nie  

naruszy praw nabytych przez Uczestników Akcji.  
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§ 3. 

Zasady uczestnictwa w Akcji 

1. Uczestnik, który w terminie trwania Akcji tj. od dnia 14 marca 2017 r. , godz. 00:00 

do 30 kwietnia 2017r. godz. 24:00 dokona jednorazowo zakupu towaru w postaci 

Mebli dziecięcych Baby VOX za łączną kwotę co najmniej 1.000,00 (tysiąc złotych 

00/100) PLN brutto z oferty Mebli dziecięcych Organizatora pod adresem: 

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox   lub w  Punkcie Sprzedaży Mebli Baby 

VOX, otrzyma od Organizatora możliwość zakupu, w cenie 1 zł (jeden złoty) brutto,  

jednego z dwóch zestawów  Pufozabawek, każdy  o wartości szacunkowej około   

180,00 zł brutto. 

2. Pod pojęciem „jednorazowego zakupu towaru”, o którym mowa w ust. 1 powyżej 

uprawniającego do zakupu jednego z dwóch zestawów  Pufozabawek w cenie za 

1,00 zł (jeden złoty 00/100) brutto, należy rozumieć zakup towaru, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej dokonany w jednym dniu w danym Punkcie Sprzedaży Mebli Baby 

VOX  lub w sklepie internetowym Organizatora oraz zapłatę jego ceny w pełnej 

wysokości w dniu jednorazowego zakupu.    

3. Uczestnik może skorzystać z Akcji  jedynie w przypadku, gdy zapozna się z 

Regulaminem oraz zaakceptuje jego warunki . Informacja o Akcji promocyjnej 

przekazywana jest klientom za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora, 

poprzez mailing w przypadku, gdy klient uprzednio wyraził na to zgodę  oraz w 

Punktach sprzedaży Mebli Baby VOX. 

4. Promocja obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupów Mebli dziecięcych za 

pośrednictwem Strony internetowej Organizatora  oraz w Punktach Sprzedaży 

Mebli Baby VOX. 

§ 4. 

Zwrot towarów 

W  przypadku  skorzystania  przez  Uczestnika  z  przysługującego  mu  na  mocy 

odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez sprzedawcę  prawa zwrotu całości 

lub części towarów nabytych w okresie trwania Akcji, rozwiązania w całości lub 

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox
http://www.meble.vox.pl/
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części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub w części  − Uczestnik 

zobowiązany jest do zwrotu krzesełka dziecięcego Kombi lub dwóch dowolnie 

wybranych  Pufozabawek.   Nie   dotyczy   to   sytuacji   zwrotu  towaru połączonego 

z jego wymianą na towar o takiej samej lub wyższej wartości.  

 

§ 5. 

Zasady skorzystania z zakupu jednego z dwóch zestawów  Pufozabawek w cenie  1,00 

zł (jeden złoty 00/100) brutto 

 

1. Uprawnienie do zakupu jednego z dwóch zestawów  Pufozabawek w cenie 1,00 zł 

(jeden złoty 00/100) brutto przysługuje jednorazowo i jest  ważne tylko podczas 

jednorazowego zakupu towaru za pośrednictwem  Punktu Sprzedaży Mebli Baby 

VOX lub na za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora. Do zakupu  

jednego z dwóch zestawów  Pufozabawek  za 1,00 zł (jeden złoty 00/100) brutto nie 

jest uprawniony  klient, który w okresie trwania Akcji dokonuje zapłaty reszty (lub 

całości) ceny za towar zamówiony przed rozpoczęciem Akcji. 

 

§ 6. 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane w każdy prawnie dopuszczalny 

sposób, m.in. na adres korespondencyjny Działu obsługi klienta, ul. Wieleńska 2A, 

64-700 Czarnków. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od 

daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na Stronie  internetowej Organizatora, w 

siedzibie Organizatora, w Punktach sprzedaży Mebli Baby VOX. 

2. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  
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3. Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi 

w tym samym czasie. 

4. Szczegóły dotyczące informacji technicznych dostępne są w Punktach sprzedaży 

Mebli Baby  VOX oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 

+48 67 25 39 494, +48 67 25 39 457. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego. 

6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Akcją 

jest sąd właściwy według zasad ogólnych. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2017 r.  

 

 

 

 


