
REGULAMIN PROMOCJI „25% na Alto Szpilka”
 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorami akcji promocyjnej „25% na Alto Szpilka” jest:Podolog 24 

Group Sp z o.o.

2. Akcja Promocyjna „25% na Alto Szpilka”  zwana dalej Promocją obowiązuje 
w dniach od 27.12.2018 do 06.01.2019 włącznie.

3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem  
www.podolog24.pl/sklep

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów 
w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
cywilnego[1]. 

Warunki i zasady udziału w promocji
1. Czas trwania promocji obejmuje okres od 27.12.2018 do 06.01.2019 

włącznie.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, 
która w okresie trwania Promocji dokona zakupu wkładki Alto Szpilka w 
dowolnym rozmiarze otrzyma rabat -25% od ceny właściwej.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z, innymi promocjami oraz 
innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w sklepie www.podolog24.pl/
sklep.

4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Jego 
realizacja następuję po wpisaniu właściwego kodu: SZPILKA18. Kod 
wpisać można w Koszyku. Miejsce przeznaczone do wpisania kodu 
znajduje się po lewej stronie, zaraz pod wszystkimi wybranymi w koszyku 
produktami. 

5. Dodatkowo dla wszystkich zamówień, w których pojawi się wkładka Alto 
Szpilka, istnieje możliwość bezpłatnej wysyłki. Opcje wysyłki pojawiają się 
w t r a k c i e r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a i n a l eży s a m o d z i e l n i e 
taką opcję zaznaczyć.

6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz.

7. Podolog24.pl w Promocji dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, 
na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu 
Wymiany i Zwrotów dostępnego na stronie sklepu www.podolog24.pl. W 
przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony 
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rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep Podolog24.pl 
 zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e 
produkt/produkty.

Postanowienie końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.podolog24.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 
regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-
organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie 
internetowej pod adresem www.podolog24.pl.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

[1] Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


