
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM 
 
„Genesis Druk +500” 
 
§ 1 
 
Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania 
produktów i usług z dodatkowym bonusem w ilości dodatkowych co najmniej 500 sztuk gotowego 
wyrobu dla każdych zamówionych 5000 sztuk liczonych od każdych pełnych 5000 sztuk.  
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest P.P.H.U. Genesis Druk z siedzibą w Łodzi, ul. Cz. Miłosza 2 92-
110 Łódź (dalej „Organizator”). 
Promocja trwać będzie w okresie od 10 lipca 2019 r. do 30 września 2019r., z zastrzeżeniem §7. 
 
§ 2 
 
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 
 
Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów (wyrobów) na 
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem 
„Genesis Druk +500”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, ale łączy się z upustami 
handlowymi i rabatami dla stałych klientów, którzy nabyli upusty i rabaty przed dniem rozpoczęcia 
niniejszej akcji promocyjnej. 
Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna lub inny podmiot prawny, który ma prawo do składania 
zamówień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, która zamawia i dokonuje 
płatności w okresie obowiązywania akcji promocyjnej. 
 
§ 3 
 
Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie online, t.j. za pośrednictwem elektronicznych 
środków komunikacji (mail, telefon). Promocja nie obowiązuje przy składaniu zamówienia osobiście u 
Organizatora. 
 
§ 4 
 
Promocja opiera się o następujące zasady: 
 
Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Podstawowym warunkiem 
skorzystania z Promocji jest nabycie minimum 5000 sztuki towaru.  
Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając każde 5000 sztuk produktu otrzymuje 
dodatkowe 500 sztuk produktu, a w przypadku nabycia więcej niż 25 000 sztuk produktu otrzymuje 
dodatkowe 1000 sztuk produktu na każde nabyte 5000 sztuk produktu jednak nie więcej niż łącznie 
10 000 sztuk promocyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów pakowania, 
transportu itp. i obowiązany jest do zapłaty ceny standardowej, uwzględniającej ewentualny rabat albo 
zniżkę handlową, o ile Uczestnik taką wcześniej uzyskał. Towar wydany jako promocyjny i wydany na 
podstawie niniejszej Akcji Promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji. 
 
§ 5 
 
Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
Promocja łączy się z upustami, rabatami, zniżkami handlowymi itp., które Uczestnik Promocji uzyskał 
przed dniem rozpoczęcia niniejszej akcji promocyjnej 



Promocja nie dotyczy zamówień osobistych składanych u Organizatora i obowiązuje wyłącznie w 
przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (email, 
telefon, itp.) 
 
§ 6 
 
Informacja o Promocji zawarta w przesyłanych materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani 
przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie haseł Promocji, Organizator nie 
odpowiada. 
 
§ 7 
 
Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, 
poprzez umieszczenie pisemnej informacji w siedzibie lub w Internecie na stronie www.genesisdruk.pl.  
 
§ 8 
 
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji 
Promocyjnej obowiązany jest, w terminie najpóźniej 3 dni od dnia odebrania towaru skierować na 
piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. 
 
§ 9 
 
Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
§ 10 
 
Organizator udostępnia do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej 
www.genesisdruk.pl 
Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Organizatora. 


