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Regulamin nr 009/2023 

      Regulamin Promocji 

“Marcowe bonusy – rabaty w Sklepie Internetowym Kler” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

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

pod nazwą “Marcowe bonusy – rabaty 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 Sądowego 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 01.03.2023 r. a kończy się w dniu 31.03.2023 r.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłużenia okresu trwania 

promocji o maksymalnie 14 kolejnych dni. Informacja o skorzystaniu z tego prawa 

zostanie umieszczona na stronach Sklepu internetowego. 

 

§ 3 

Promocją objęte są towary opisane w § 6 i sprzedawane w Sklepie internetowym, zwane dalej 

„Produktami”.  

 

II. Warunki udziału w Promocji 

§ 4 
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W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie jej trwania spełnić łącznie następujące 

warunki:  

a. założyć konto w Sklepie internetowym, lub w przypadku, jeśli Kupujący posiada 

już konto, zalogować się, a następnie zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży 

za pomocą Sklepu internetowego i zakupić na podstawie tej umowy sprzedaży 

co najmniej jeden Produkt objęty promocją.  

b. zapłacić cenę za zakupiony Produkt, a w przypadku wyboru metody płatności 

„Płatność przy odbiorze” wpłacić na rachunek bankowy Organizatora zaliczkę  

w wysokości 30 %  ceny zakupu w terminie 3 dni roboczych. 

 

 

III. Korzyści wynikające ze spełniania warunków udziału w Promocji 

§ 5 

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

rodzaju Produktów objętych umową sprzedaży, o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu, 

otrzymuje  rabat, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawartymi w  §6.  

 

 

IV. Warunki promocji 

§ 6 

3. Przy zakupie: 

a. następujących produktów z kolekcji Kler, Organizator udziela następujących 

rabatów: 

 kolekcja Figaro Uno – rabat w wysokości 25% 

 kolekcja Bartolo – rabat w wysokości 25%  

 kolekcja Ramiro – rabat w wysokości 25%  

 kolekcja Tamerlano – rabat w wysokości 25%  

 kolekcja Fuga – rabat w wysokości 25% 

b. produktów następujących marek, Organizator udziela następujących rabatów: 
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 produkty marki Connubia  - rabat w wysokości 20% 

 produkty marki Stearns&Foster  – rabat w wysokości 20% 

 produkty marki Sealy    – rabat w wysokości 20% 

 poduszki marki  One by Tempur  – rabat w wysokości 20% 

Ceny produktów wymienionych w niniejszym paragrafie widniejące w Sklepie Internetowym 

uwzględniają rabat przyznawany w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu. 

§ 7 

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

i chce skorzystać z jej warunków, nie może skorzystać równocześnie z promocji określonej  

w Regulaminie.  

§ 8 

Korzyści określonych w § 6 nie można łączyć z korzyściami wynikającymi z innych akcji 

promocyjnych Organizatora ani z kredytem 0%, za wyjątkiem kredytu 0%  - KLER 12 rat, dla 

okresu kredytowania 12 miesięcy. 

 

V. Reklamacje 

§ 9 

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 

 

§ 10 

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

można zasięgnąć na infolinii pod numerem telefonu 800 703 700 lub na adres sklep@kler.eu 
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§ 11 

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

https://www.kler.eu/pl/regulaminy-promocji.  
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