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Obowiązuje od  1 grudnia  2015 r. 



§ 1 

 Wyjaśnienie pojęć 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) sklep internetowy – filatelistyczny sklep internetowy organizatora promocji (działający pod adresem 

internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl). Zasady funkcjonowania sklepu 

internetowego, w tym dokonywania zakupów, określa Regulamin sklepu internetowego Poczty 

Polskiej S.A. dostępny pod adresem internetowym http://www.filatelistyka.poczta-

polska.pl/sklep_pl/poczta,regulamin, 

2) organizator promocji - Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 

00 - 940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 – w całości 

wpłacony,  

3) towary promocyjne - wszelkie towary, które w chwili składania zamówienia uwidocznione są w 

sklepie internetowym w kategoriach: „Akcesoria”, „Klasery filatelistyczne” i „Numizmatyka”. Towary 

promocyjne nabywane są w cenach ustalonych na stronie sklepu internetowego,  

4) zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w sklepie internetowym,  

5) uczestnik promocji – zamawiający, który zakupi w sklepie internetowym w ramach jednego 

zamówienia dowolną ilość towarów promocyjnych,  

6) folder promocyjny – folder filatelistyczny „Boże Narodzenie”,  

7) zamówienie - oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu 

internetowego. Zamówienia w sklepie internetowym dokonuje się poprzez wybór towarów, wybór 

rodzaju przesyłki oraz potwierdzenie chęci dokonania zakupu poprzez wybór funkcjonalności „realizuj 

zamówienie”,  

8) zamówienie promocyjne – zamówienie zawierające towary promocyjne. 

 

§ 2  

Warunki realizacji promocji 

1. Promocja polega na nieodpłatnym dołączeniu przez organizatora promocji do wysyłanego towaru 

promocyjnego, zgodnie ze złożonym i opłaconym zamówieniem promocyjnym  - 1 szt. folderu 

promocyjnego, w okresie promocyjnym określonym w § 3 niniejszego Regulaminu.  

2. Zamówienie promocyjne, które nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty złożenia nie podlega 

warunkom niniejszej promocji. Powyższe nie dotyczy realizacji zamówień promocyjnych za 

pobraniem. W takim przypadku  dokonanie płatności za realizację zamówienia promocyjnego 

następuje w momencie odbioru przesyłki pobraniowej. 

3. Promocja dotyczy pierwszych 200 zamówień promocyjnych złożonych w sklepie internetowym w 

okresie trwania promocji określonej w § 3 niniejszego Regulaminu. O kolejności składania zamówień 

http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl/


promocyjnych decyduje rzeczywisty moment (data, godzina, minuta i sekunda), zarejestrowany w 

sklepie internetowym, w którym zamawiający użył funkcjonalności „realizuj zamówienie”. 

4. Udział w promocji zostanie niezwłocznie potwierdzony i przesłany przez organizatora promocji drogą 

e-mailową na adres e-mail widniejący w danych adresowych do zamówienia.  

5. Zawarcie umowy następuje w momencie przesłania na adres e-mail zamawiającego potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia do realizacji. 

6. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy obejmującej sprzedaż za pośrednictwem 

sklepu internetowego towarów promocyjnych, folder promocyjny podlega zwrotowi na warunkach 

przyjętych dla właściwego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego.  

7. Uczestnik promocji w okresie obowiązywania promocji może złożyć dowolną ilość zamówień 

promocyjnych przy realizacji których dołączony jest folder promocyjny.  

 

§ 3 

  Okres obowiązywania promocji 

1. Promocja trwa od dnia 1 grudnia  2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. lub do momentu osiągnięcia 

liczby 200 folderów promocyjnych wydanych zgodnie z § 2 ust 1. 

2. Organizator promocji poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego, o której mowa w § 1 

pkt 1 o zakończeniu promocji, jeśli nastąpi to przed upływem terminu określonego w ust. 1.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu sklepu 

internetowego Poczty Polskiej S.A. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym wymienionym w § 1 pkt 1, w zakładce 

„Przydatne informacje”. 

 

 

 


