
Regulamin promocji: „Promocja jesienna”  

 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Promocja jesienna” (zwanej dalej: promocją) 

organizowanej przez wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hożej 4a/11, 

71-699 Szczecin, NIP: 855-15-49-648, REGON: 368000176 (zwaną dalej: Organizatorem).  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej 

pod adresem https://www.wnetrzewdomu.pl/regulaminy.  

3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, 

ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają 

taką możliwość.  

 

§ 2 Definicje  

1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Serwisu Internetowego 

Organizatora.  

2. Podmiot - w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną.  

3. Regulamin Serwisu Internetowego - w rozumieniu Regulaminu to Regulamin firmy 

wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk, dostępny na stronie internetowej pod adresem 

https://wnetrzewdomu.pl/regulamin-serwisu-internetowego.  

4. Regulaminy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Serwisu 

Internetowego regulaminy dotyczące Usługi Promocji, dostępne lub wskazane na stronie 

internetowej https://wnetrzewdomu.pl/regulaminy. 

5. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki 

opisane w § 5 i zamówił Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej 

wskazanej w § 6 pkt 1  

6. Usługi - w rozumieniu Regulaminu to świadczone przez Organizatora inne usługi niż Usługa 

Promocji.  

7. Usługa Promocji - w rozumieniu Regulaminu to usługa świadczona drogą elektroniczną przez 

Organizatora, wskazana w § 6 pkt 1, którą zamówiono za pośrednictwem Organizatora w ramach 

promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.  

 

§3 Zmiana zasad promocji  

1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 

umów zawartych przed dokonaną zmianą.  

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, pod adresem: 

https://www.wnetrzewdomu.pl/regulaminy.  



 

§4 Czas trwania promocji  

1. Promocja trwa od dnia 10.09.2018 roku do dnia 23.09.2018 roku.  

2. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez 

podania przyczyny.  

3. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.  

4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://www.wnetrzewdomu.pl/regulaminy.  

 

§5 Uczestnicy promocji  

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest, aby Podmiot w trakcie trwania promocji:  

a. dokonał zamówienia Usługi Promocji u Organizatora, oraz  

b. zaakceptował Regulamin Serwisu Internetowego, oraz  

c. zaakceptował Regulaminy Usługi Promocji, oraz  

d. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz  

2. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub 

opóźniły się z płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w 

sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.  

 

§6 Opis promocji  

1. Podmioty, które spełniły warunki określone w § 5 mogą zarejestrować Organizatora Usługę 

Promocji wskazaną w tabeli poniżej za cenę promocyjną w kwocie wskazanej w tabeli poniżej: 

typ pomieszczenia 
pakiet standardowy pakiet rozszerzony 

czas realizacji 
cena brutto cena brutto 

łazienka 495,00 zł 900,00 zł do 30 dni 

kuchnia 495,00 zł 810,00 zł do 30 dni 

salon z aneksem 
kuchennym 

720,00 zł 1 260,00 zł do 30 dni 

salon z jadalnią 630,00 zł 900,00 zł do 30 dni 

salon z jadalnią i aneksem 
kuchennym 

855,00 zł 1 485,00 zł do 30 dni 

pokój dzienny 450,00 zł 720,00 zł do 30 dni 

sypialnia 450,00 zł 720,00 zł do 30 dni 

pokój dziecięcy 450,00 zł 720,00 zł do 30 dni 

hol 315,00 zł 585,00 zł do 30 dni 



2. Każdy Uczestnik promocji ma możliwość rejestracji u Organizatora na warunkach promocji 

opisanych w pkt 1 powyżej, dowolnej ilości Usług Promocji danego Typu. 

3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie podlega wymianie na 

ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia.  

4. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Promocji u Organizatora regulują zapisy wymienionych 

poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:  

a) Regulaminy Usługi Promocji,  

b) Regulamin Serwisu Internetowego.  

 

§ 7 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Promocji  

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą 

elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych 

przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie 

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, 

umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. 

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do 

Użytkownika stosownego oświadczenia woli na podany przez Użytkownika adres poczty 

elektronicznej. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy wymienionych poniżej 

regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia: a) Regulaminy Usługi Promocji, b) Regulamin 

Serwisu Internetowego. 


