
 

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: ,,ZAREJESTRUJ 

SIĘ W SKLEPIE A OTRZYMASZ RABAT 20 LUB 50 ZŁ” 

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,ZAREJESTRUJ SIĘ W SKLEPIE A OTRZYMASZ RABAT 

20 ZŁ LUB 50 ZŁ” (dalej: „Promocja”) jest: 

ICA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97-300, przy ulicy Glinianej 10 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582523, 

której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy - KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 21.000.000,00 zł. 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 19.11.2020 r. do 31.12.2020 r.  

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy prowadzony przez ICA POLSKA Sp. z o.o. – 

www.icapolska.online (dalej: „Sklep internetowy”) 

4. Promocja dotyczy wyłącznie asortymentu w cenach regularnych dostępnego w Sklepie 

internetowym. 

5. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie Promocji zarejestruje się w Sklepie 

internetowym i założy w nim Konto, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego 

dostępnym pod adresem https://icapolska.online/regulamin-sklepu oraz zaakceptuje niniejszy regulamin 

poprzez kliknięcie w odpowiednim polu podczas zakładania Konta w Sklepie Internetowym („Uczestnik 

Promocji ”).  

6. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania Konta kod rabatowy. 

W terminie 30 dni od daty założenia Konta w Sklepie internetowym Uczestnik Promocji jest uprawniony 

do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.icapolska.online: 

- przy jednorazowym zakupie o wartości co najmniej 200 zł brutto z rabatem 20 zł brutto  

lub 

- przy jednorazowym zakupie o wartości co najmniej 500 zł brutto z rabatem 50 zł brutto. 

https://icapolska.online/regulamin-sklepu
http://www.icapolska.pl/


7. Warunkiem dokonania zakupów z rabatem, na zasadach określonych w pkt. 6, jest wpisanie w 

odpowiednim polu w koszyku (oznaczonym jako „Wprowadź kod”) przed dokonaniem zakupów 

otrzymanego wcześniej przy rejestracji . 

8. Otrzymanie przez Uczestnika Promocji rabatu w wysokości odpowiednio do wydanej kwoty 200 zł 

brutto – rabat 20 zł brutto lub 500 zł brutto – rabat 50 zł brutto, oznacza, że cena towarów objętych 

Promocją zostanie obniżona o 20 zł brutto lub 50 zł brutto obowiązującej ceny. 

9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi oraz wyprzedażami 

obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania 

innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z 

której promocji chce skorzystać.  

10. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział tylko jeden raz. 

11. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do żądania wypłaty rabatów, o których mowa w 

niniejszym regulaminie, w formie ekwiwalentu pieniężnego. 

12. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem 

www.icapolska.online  

12. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji mogą być składane na piśmie pod adresem 

wskazanym w pkt. 1 lub e-mailowo na adres sklep@icapolska.online i będą rozpatrywane w terminie 

14 dni od daty ich doręczenia organizatorowi Promocji. Proces reklamacji określony w niniejszym 

punkcie w żaden sposób nie ogranicza uprawnień przysługujących Uczestnikom Promocji na zasadach 

określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

13. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce 

Prywatności. 

14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19.11.2020 r.  

 


