
REGULAMIN PROMOCJI 

„Wyposaż się do szkoły” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Wyposaż się do szkoły” jest JB Multimedia Jerzy Bielecki z 

siedzibą przy ul. Brzeskiej 107A w Białej Podlaskiej, REGON: 030156724, NIP: 5371234290, (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

2. Organizator przygotował promocję w oparciu o niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”), 

który określa zakres, czas obowiązywania, zasady, warunki uczestnictwa, sposób składania reklamacji. 

Treść regulaminu jest udostępniona na stronie Organizatora Promocji www.jbm.pl (dalej „sklep 

internetowy”). 

3. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od 

przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach Hazardowych. 

4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.jbm.pl oraz w www.nalepsze.pl.  

5. Okres trwania promocji: od 30.07.2021 r. do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Promocji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, dokonujące zakupu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego 

oraz przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania lub/i siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnik”). 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Przed skorzystaniem z Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. 

4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji 

oraz jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji lub odmowy przyznania kuponu 

rabatowego, jeśli stwierdzi, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia 

warunków do uczestniczenia w Promocji określonych w Regulaminie. 

 

§3 ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja ma charakter wiązany, gdzie Uczestnik decydując się na zakup urządzenia drukującego 

marki Epson (ECOTANK L3151, L3111, L3156) ma możliwość odebrania zestawu zawierającego 



słuchawki i fiszki do nauki języka angielskiego za 1 zł (dalej: „bonus”). Możliwość dodania bonusu 

wyświetla się w podsumowaniu zakupów. 

2. W przypadku zakupu kilku produktów biorących udział w promocji bonus naliczany jest tylko jeden 

raz. 

3. Kwota „1zł” jest kwotą brutto.  

4. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

 

§4 ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 

1. Promocja ma charakter wiązany, dlatego w przypadku dokonywania zwrotu, Uczestnik zobowiązany 

jest zwrócić zakupione produkty  tj. urządzenie drukujące oraz otrzymany bonus. 

2. W przypadku gdy Uczestnik nie zastosuje się do postanowień regulaminu i zwróci zakupiony produkt, 

tj. urządzenie drukujące (bez zwracania produktów z bonusu), Organizator zastrzega sobie możliwość 

potrącenia zwracanej kwoty, o wartość słuchawek oraz fiszek do nauki języka angielskiego (zgodnie z 

obowiązującą ceną regularną). 

 

§5 REKLAMACJE 

1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji. 

2. Reklamacje dotyczące Promocji, należy zgłaszać na adres: mailowykontakt@nalepsze.pl. 

3. W treści Reklamacji należy zawrzeć imię, nazwisko Uczestnika, nazwę Promocji oraz dokładny opis i 

podanie przyczyny reklamacji. 

4. Organizator będzie rozpatrywać złożone pismo reklamacyjne na podstawie Regulaminu w terminie 

14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik uprawniony jest  do dochodzenia 

roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami i Rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu 

sprzedaży. 

2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z odrębnymi  

przepisami, wszystkich produktów z paragonu zakupionych w ramach Promocji w Sklepie 

internetowym. 

3. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, w zakresie tylko 

niektórych produktów z paragonu zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. 
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