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79/2022 

Regulamin Promocji 

„Promocja Sypialni w Sklepie Internetowym Kler” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki promocji prowa-

dzonej pod nazwą „Promocja Sypialni w Sklepie Internetowym Kler”, zwanej dalej 

„Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 

46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w 

Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w 

wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 

150854711; e-mail: sklep@kler.eu, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. W Promocji bierze udział sklep internetowy, którego strona główna znajduje się pod 

adresem http://www.sklep.kler.eu, zwany dalej „Sklepem internetowym”. 

 

§ 2 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2022 r. a kończy się w dniu  31.10.2022 r.  

2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

Promocją objęte są towary sprzedawane w Sklepie internetowym, zwane dalej „Produk-

tami”. 

 

II. Warunki udziału w Promocji 

§ 4 

 

W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie jej trwania założyć konto w Sklepie in-

ternetowym, lub w przypadku, jeśli Kupujący posiada już konto, zalogować się,  zawrzeć  
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z Organizatorem umowę sprzedaży za pomocą Sklepu internetowego i zakupić w ten spo-

sób co najmniej jeden Produkt   należący do asortymentu:  łóżka, materace, stelaże, szafy,  

stoliki nocne, toaletki, bieliźniarki, kołdry, pościele, poduszki za wyjątkiem poduszek 

Kler Accessories, o łącznej wartości min. 2000 brutto. Promocją nie są objęte produkty 

znajdujące się w kategorii SALE, Limited Edition,  produkty oznaczone informacją „Cena  

z rabatem” oraz produkty przecenione. 

 

§ 5 

Jeżeli uczestnik Promocji odstąpi następnie od umowy sprzedaży, o której mowa w posta-

nowieniu § 4 Regulaminu, na podstawie przepisów art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 

r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683), wówczas traci uprawnienia wynikające  

z Promocji uzyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży zawartej za pomocą Sklepu 

internetowego, od której następnie odstąpił. 

 

III. Korzyści wynikające ze spełniania warunków udziału w Promocji 

§ 6 

Osoba, która spełniła warunki udziału w Promocji, zwana dalej „Uczestnikiem”, otrzymuje 

premię zgodnie z postanowieniami poniższymi. 

 

§ 7 

1. Uczestnik otrzymuje premię w postaci rabatu na kolejny zakup o wartości 20% war-

tości ceny zapłaconej przez Uczestnika za Produkty na podstawie umowy sprzedaży, 

o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu,  która to premia zwana jest dalej 

„Premią”. 

2. Premia  może być wykorzystana najpóźniej w terminie 90 dni od dnia otrzymania 

kodu rabatowego. Po upływie tego okresu Uczestnik traci prawo do skorzystania z 

Premii.  

3. Premia może być wykorzystana na następne zakupy w Sklepie internetowym, przy 

czym Premia może być wykorzystana na zakupy produktów należące do dowolnego 

asortymentu, za wyjątkiem asortymentu z którego dokonano zakupu głównego. Po-

nadto Premia nie może być wykorzystana  na zakup produktów przecenionych, pro-

duktów oznaczonych informacją „Cena z Rabatem”, produktów z kategorii SALE i 

Limited Edition. 
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4. Premia  może być wykorzystana najwcześniej po 14 dniach od dnia odbioru przez 

Uczestnika Produktów lub Produktu zakupionego na podstawie umowy sprzedaży, 

która była podstawą dla otrzymania Premii. 

5. Premia nie podlega wymianie na gotówkę. 

6. Jako dowód uzyskania Premii w ramach Promocji Uczestnik otrzymuje kod raba-

towy drogą elektroniczną, który musi następnie podać w odpowiedniej rubryce w 

trakcie składania zamówienia w Sklepie internetowym. 

7. W przypadku, gdy cena zakupów dokonywanych przez Uczestnika w Sklepie inter-

netowym z wykorzystaniem Premii  jest: 

a. niższa albo równa wartości Premii, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do 

zapłaty kwoty 1 zł brutto. W sytuacji, gdy cena tych zakupów jest niższa od 

wartości Premii, wówczas niewykorzystana część tej premii przepada; 

b. wyższa od wartości Premii, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty 

pozostałej części ceny, czyli różnicy pomiędzy ceną wyświetloną w koszyku 

zakupowym Sklepu internetowego przed podaniem kodu rabatowego  

a wartością Premii. 

 

§ 8 

1. Premia  jest udzielana od pierwotnej ceny brutto towarów, na których zakup 

mogą być wykorzystane zgodnie z Regulaminem. 

2. Premia  ma charakter jednorazowy. Dany kod rabatowy może być wykorzystany 

wyłącznie jeden raz. Oznacza to, że w sytuacji odstąpienia przez Uczestnika pro-

mocji oparciu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U.2017.683 – tj.) od umowy sprzedaży w ramach której dokonano zakupu  

z premią w postaci rabatu, kod premiowy nie może być już wykorzystany ponow-

nie przy okazji innego zakupu. 

3. W sytuacji, gdy Uczestnik spełnia również warunki do skorzystania z innej akcji 

promocyjnej, wówczas ma prawo zdecydować, czy chce skorzystać z Premii  

otrzymanej w ramach Promocji czy  z korzyści, które wynikają z innych akcji pro-

mocyjnych. 

 

§ 9 

Promocji  nie można łączyć z rabatami, korzyściami wynikającymi z innych akcji promocyj-

nych Organizatora. Promocja nie dotyczy produktów przecenionych. 

IV. Reklamacje 
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§ 10 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres 

sklep@kler.eu lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 11 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad określonych w Regulaminie, bardzo 

prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 800 703 700 lub na adres 

sklep@kler.eu.  

§ 12 

Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na podstronie Sklepu internetowego o adre-

sie: https://kler.eu/regulaminy-promocji.  
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