
Regulamin promocji „DARMOWA DOSTAWA OD 2000 ZŁ” 

(dalej także jako: „Regulamin”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą 

„DARMOWA DOSTAWA OD 2000 ZŁ” (dalej także jako: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest spółka AB Bechcicki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137359, o numerze NIP: 88862035526 

(dalej także jako: „Organizator Promocji”). 

3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych mających ukończone 18 lat, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

które w okresie trwania Promocji dokonają zakupów i innych czynności na zasadach 

określonych w Regulaminie (dalej także jako: „Klienci” lub „Klient”). 

 

§ 2. Czas trwania i zakres Promocji. Warunki uczestnictwa w Promocji. 

1. Promocja trwa od dnia 1 sierpnia 2020 r. do odwołania, nie dłużej jednak niż do 

wyczerpania zapasów magazynowych Organizatora Promocji, i dotyczy wyłącznie 

zakupów w sklepie internetowym Organizatora Promocji. 

2. Promocja łączy się z kuponami (kodami) rabatowymi i innymi zniżkami 

posiadanymi przez Klientów, a także z innymi promocjami. 

3. Z niniejszej Promocji Klienci mogą skorzystać wielokrotnie. 

4. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności za kupione przez Klienta 

towary. 

5. Promocja polega na darmowej dostawie na adres Klienta, w formie paczki kurierskiej 

bądź na palecie (według uznania Organizatora Promocji), złożonego i opłaconego 

zamówienia na towar/towary, znajdujące się w ofercie sklepu internetowego 

renowa24.pl lub portalokienny.pl, o wartości powyżej 2000 zł brutto. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu towaru lub towarów, o 

których mowa w ust. 5, w sklepie internetowym renowa24.pl lub portalokienny.pl. 

7. Promocja dotyczy wyłącznie dostaw towarów na terenie Polski. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania 

Promocji. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od daty wskazanej we 

wprowadzonej zmianie Regulaminu. 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Klient spełnia warunki 

Promocji, określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym 

terminie, bez obowiązku wskazywania przyczyn odwołania Promocji, poprzez 



informację umieszczoną na stronie internetowej Organizatora Promocji albo poprzez 

usunięcie niniejszego Regulaminu ze strony internetowej (według uznania 

Organizatora Promocji). Odwołanie Promocji będzie bezskuteczne wobec towarów 

zamówionych i opłaconych przez odwołaniem Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub zobowiązań, 

związanych z niniejszą Promocją, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji. 

 


