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REGULAMIN PROMOCJI       

“Darmowa dostawa dla zakupów w sklepie online powyżej 500 zł” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

[Określenie Organizatora] 

1. Organizatorem promocji „Darmowa dostawa dla zakupów w sklepie online powyżej 500 zł”, zwanej 

dalej "Promocją", jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 14 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267428, kapitał 

zakładowy w wysokości 234 000.000 złotych, w całości opłacony, NIP 851-29-91-593, Regon 

320268249, w dalszej części zwana „Organizatorem". 

 

§ 2 

[Zakres promocji] 

1. Promocja obejmuje zakupy tylko w sklepie online www.komfort.pl o minimalnej wartości koszyka 

zakupów 500 zł, w terminie od 22.07 – 01.09.2020 r.  

2. Sklepy KOMFORT SA zastrzegają sobie możliwość przedłużenia czasu obowiązywania promocji. 

§ 3 

[Zasady promocji] 

1. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i dotyczy zakupu wszystkich 

produktów dostępnych w sklepie online www.komfort.pl. o wartości minimalnej koszyka 

zakupów 500 zł. 

2. Każdy Klient, który w dniach 22.07 – 01.09.2020 r., złoży zamówienie w sklepie online 

www.komfort.pl za minimum 500 zł uzyskuje prawo do skorzystania z promocji według zasad 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. W ramach promocji do wszystkich produktów zamówionych w sklepie online www.komfort.pl  

o wartości minimalnej koszyka zakupów 500 zł przysługuje darmowa dostawa złożonego 

zamówienia, której koszt pokrywa Organizator. 

 

 

§ 4 

[Ograniczenie promocji] 

1. Promocja nie dotyczy innych usług niż dostawa zamówionego towaru w sklepie online 

www.komfort.pl. 

2. Usługa transportu gratis obowiązuje do 30 km od sklepu stacjonarnego. 
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3. Usługa transportu gratis nie obejmuje wnoszenia zamówionego towaru. 
4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres trwania 

Promocji, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z promocji – warunkiem jest złożenie zamówienia 

w dni oznaczone w pkt. 1 § 2 regulaminu. 

5. Promocja nie obowiązuje w przypadku dokonywania zakupów z wykorzystaniem karty rabatowej 

lub realizacji kuponów rabatowych oraz nie dotyczy zakupu innych usług. 

 

§ 5 

[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie] 

W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

będący klientem sklepu online www.komfort.pl .  

§ 6 

[Gwarancja na produkty] 

Uczestnikowi Promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów, w tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielonych przez producentów, na 

wszystkie produkty nabyte w ramach Promocji. 

§7 

[Zwrot produktu] 

1. Klient ma prawo do zwrotu tylko pełnowartościowych produktów zakupionych w terminie 30 dni 

zakupów dokonanych na www.komfort.pl.  

2. W przypadku zwrotu lub skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy 

sprzedaży produktów objętych Promocją, uczestnik promocji zobowiązany jest do zwrotu 

wszystkich nabytych w ramach Promocji produktów promocyjnych stanowiących zestaw.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

[Zmiany w regulaminie] 

Organizator Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zastrzega sobie możliwość 

dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu. 

 

§ 9 

[Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu] 

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu 

organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku 

wątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do 

organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

 


