
Regulamin promocji Black Week 2021: 

PROMOCJA nr 1: „2+1” lub

PROMOCJA nr 2: kod rabatowy „blackfriday”

REGULAMIN PROMOCJI

Niniejszy regulamin opisuje warunki promocji, Black Week 2021: 2+1 oraz blackfriday re-

alizowanych w sklepie internetowym www.poszetka.com oraz w sklepach stacjonarnych 

firmy Poszetka .com oraz Poszetka Retail.

§ 1.Kto jest Organizatorem Promocji?

Organizatorem Promocji są firmy:

POSZETKA.COM JOANNA KRAJEWSKA-GODZIEK UL. SIKOREK 13, 40-537 KATOWICE ; NIP 

9542511894

POSZETKA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. Sukiennicza 8 / 

U3, 31-069 Kraków NIP: 6762579349

§ 2.1. Zasady Promocji 2+1

W okresie trwania promocji, Organizator umożliwia Klientom, którzy dokonają w sklepie 

internetowym lub stacjonarnym jednoczesnego zakupu co najmniej trzech produktów pro-

mocyjnych, uzyskania rabatu w wysokości 100% na najtańszy z nich. W przypadku wy-

brania większej ilości produktów niż trzy rabat zostanie naliczony za jeden, najtańszy pro-

dukt. 

Produktami objętymi promocją są produkty zawarte w ofercie sklepu i oznaczone znakiem 

graficznym 2+1 na stronie internetowej www.poszetka.com. Wskazany rabat nie dotyczy 

produktów przecenionych, nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi Organizatora ani z 

rabatami lojalnościowymi. Akcją Promocyjną nie są objęte zakupy hurtowe. Promocją nie 

są objęte karty podarunkowe oraz produkty z przedsprzedaży (tzw. preorder).

http://www.poszetka.com


Chęć przystąpienia do promocji w sklepie stacjonarnym należy zgłosić przed wystawie-

niem  dokumentu fiskalnego. W sklepie internetowym rabat zostanie naliczony po 

dodaniu odpowiedniej ilości produktów promocyjnych do koszyka zakupów.

§ 2.2. Zasady Promocji blackfriday

W okresie trwania promocji, Organizator umożliwia Klientom, którzy dokonają w sklepie 

internetowym lub stacjonarnym zakupu produktu, uzyskania rabatu w wysokości 10 lub 

15% na produkty objęte promocją.

Produktami objętymi promocją są produkty zawarte w ofercie sklepu i oznaczone znakiem 

graficznym -10% lub -15% na stronie internetowej www.poszetka.com. Wskazany rabat 

nie dotyczy produktów przecenionych, nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi Organi-

zatora ani z rabatami lojalnościowymi. Akcją Promocyjną nie są objęte zakupy hurtowe. 

Promocją nie są objęte karty podarunkowe oraz produkty z przedsprzedaży (tzw. 

preorder).

Chęć przystąpienia do promocji w sklepie stacjonarnym należy zgłosić przed wystawie-

niem  dokumentu fiskalnego. W sklepie internetowym rabat zostanie naliczony po 

dodaniu odpowiedniej ilości produktów promocyjnych do koszyka zakupów.

§3. Jaki jest okres trwania Promocji?

Promocja obowiązuje w dniach: 22.11-28.11.2021

   §4. Zwrot i wymiana Towarów

Odstąpienie od umowy zawartej w ramach Promocji 2+1 jest możliwe w stosunku do całe-

go zamówienia, a w ramach Promocji blackfriday w stosunku do każdego z produktó. 

Ewentualna wymiana będzie możliwa w stosunku do towaru objętego promocją o takiej 

samej wartości.



§ 5. Reklamacja odnośnie zasad Promocji

Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 

14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na ad-

res poczty elektronicznej: office@poszetka.com z dopiskiem „Reklamacja”.

Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni, od chwili 

jej otrzymania. Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej w 

korespondencji zwrotnej.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad funkcjonowania promocji można konsultować w za-

leżności od miejsca dokonania zakupu:

Zamówienia internetowe: orders@poszetka.com 608666698, biuro@poszetka.com 

602385783, office@poszetka.com 

Sklep Kraków: krakow@poszetka.com 690670684

Sklep Wrocław: wroclaw@poszetka.com 797311694

Sklep Katowice: katowice@poszetka.com 602385783

§6. Postanowienia końcowe.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w sklepie internetowym oraz w 

siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Pro-

mocji, bez uszczuplenia praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany. Do 

wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w 

przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki 

kontakt.
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