
Regulamin Promocji Świątecznej 

1. Organizatorem Promocji Świątecznej  (dalej jako: Promocja)  jest Philipiak Milano 

1967 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 

9522157053, KRS: 0000659876. 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą: 

a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa 

b. poczty elektronicznej pod adresem: sklep@philipiak.pl 

c. numeru telefonicznego: 22 494 50 44 

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki PHILIPIAK dostępnych w Sklepie 

Organizatora, za wyjątkiem towarów, przy których nie ma oznaczenia „*”.  

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie 

internetowym Organizatora. 

5. Promocji trwa od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. Decyduje data 

złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.philipiak.pl.  

6. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu 

Produktu Głównego w ramach jednej transakcji, przysługuje możliwość zakupu 

jednego z przyporządkowanych mu Produktów Dodatkowych w cenie za 1 zł – do 

wyboru, według poniższej tabeli:  

 

 
7. Ostateczna cena każdego zestawu oraz wysokość rabatu będzie widoczna przy 

potwierdzeniu złożenia zamówienia. 

8. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz inne podmioty prawa posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, które dokonają zakupu towaru oznaczonego stosownym 

emblematem w okresie Promocji. 
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9. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej 

obowiązywania. 

10. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami. 

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.  

12. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu zakupionego w okresie 

obowiązywania promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji zakupił Produkt 

Dodatkowy po cenie 1 złoty (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do 

odstąpienia od umowy wyłącznie w zakresie Produktu Głównego), a tym samym w 

przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w 

Promocji (tj. nabycie Produktu Głównego za określoną w pkt 6 Regulaminu cenę), 

Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie Produktu 

Głównego, odstąpić od umowy także w zakresie Produktu Dodatkowego  za 1 zł, 

którego nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu 

Produktu Główne oraz dokonać jego zwrotu. W przypadku braku odstąpienia od 

umowy Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do zapłaty całej Ceny Sprzedaży 

Produktu Dodatkowego w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik 

nie spełni już warunku uczestnictwa w Promocji. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy 

po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek zakupu ww. Produktu 

Głównego w cenie promocyjnej wskazanej pkt 6 Regulaminu albo przyczyną 

odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady Produktu Głównego. 

13. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane do 

Organizatora w trakcie trwania Promocji przez 30 ( trzydzieści) dni od jej zakończenia. 

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 

ich zgłoszenia. 

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej sklepu 

www.philipiak.pl. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik 

ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie jego 

postanowień. 

15. Postanowienia regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają uprawnień Uczestników, w 

szczególności z tytułu rękojmi czy też uprawnienia do odstąpienia od umowy bez 

podania przyczyny. 

16. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie, w tym w zakresie ochrony danych 

osobowych, mają zastosowanie przepisy Regulaminu sklepu www.philipiak.pl, kodeksu 

cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2020 r. 
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