
                        § 1    

                    POSTANOWANIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji „Prezenty od Drekkera” jest OFLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Białośliwskiej 26, 60-418 Poznań - właściciel sklepu Drukuj24.pl     

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą " Prezenty od Drekkera" i ma charakter ogólnopolski.     

3. Czas trwania Promocji – od 1 stycznia 2016 do wyczerpania puli nagród.     

4. Promocja obsługiwana jest bezpośrednio przez Organizatora     

5. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o 

grach losowych i zakładach wzajemnych.     

                        §2    

                ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI    

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie zamówienia i dokonanie zakupu dowolnego tuszu lub tonera 

marki drekker oferowanego na stronie internetowej Organizatora www.drukuj24.pl.     

2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub firma, która spełnia warunki uczestnictwa w    

Promocji określone w niniejszym Regulaminie w par.3     

3. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą 
swojego prawnego opiekuna.    

                        §3    

            NAGRODY RZECZOWE I SPOSÓB ICH UZYSKANIA    

1. Osoby, które dokonają zakupu produktów marki drekker oferowanych przez Organizatora na stronie 

www.drukuj24.pl przygotowano nagrody dostępne na: https://www.drukuj24.pl/prezenty.html  oraz na: 

https://www.drukuj24.pl/darmowa-dostawa.html . 

2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych lub 

darmowej dostawy ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, 

rzeczowego).     

3. W celu otrzymania nagrody rzeczowej lub darmowej dostawy należy złożyć zamówienie na dowolny tusz lub 

toner marki drekker dostępnych na stronie Organizatora www.drukuj24.pl i dokonać płatności zamówienia w 

terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia potwierdzenia realizacji zamówienia.     

4. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji.     

5. Uczestnik Promocji, za nabyte produkty marki Drekker, otrzymuje "dln" - wewnętrzną 5. walutę sklepu 

www.Drukuj24.pl. Za każdą wydaną złotówkę brutto przyznawany jest 1 dln. Przyznane dln-y można wymienić 

na prezenty lub darmową dostawę dostępne w §3 p.1     

https://www.drukuj24.pl/darmowa-dostawa.html


6. Uzyskane dln trzeba wykorzystać podczas składania zamówienia, niewykorzystane punkty przepadają.    

7. Punkty promocyjne nie przysługują przy zamówieniach składanych przez telefon lub adres e-mail.    

                        §4    

                WYSYŁKA NAGRÓD RZECZOWYCH    

1. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany w zamówieniu Uczestnika Promocji łącznie z przedmiotem 

zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą polską.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy kurierskiej lub 

poczty w tym opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.    

    

                         §7    

                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem     

2. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie www.drukuj24.pl. Na 

żądanie Uczestnika Promocji Regulamin niniejszej Promocji będzie wysłany drogą internetową, pod warunkiem 

podania właściwego adresu e-mail.     

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych jest Organizator promocji. Celem zbierania danych jest  przeprowadzenie promocji pod 

nazwą "Prezenty od Drekkera". Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego.     

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.     

    


