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REGULAMIN PROMOCJI „50 zł dla ADWORDS” 

z 31.12.2017r. 

 

Wstęp 

 
1. Organizatorem promocji „50 zł dla ADWORDS" (zwanej dalej „promocją" lub „ofertą 

promocyjną”), jest firma LADEX Chłodnictwo-klimatyzacja Schwarz Mydlarz Sp. j  
z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 15, 62-081 Przeźmierowo, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004607, NIP: 777-10-05-507, 
REGON: 630269378, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 PLN (w pełni opłacony). 

 
2. Promocja przeprowadzana jest na stronie internetowej Sklepu, dostępnej pod adresem 

internetowym http://www.eladex.com.pl. 
 

3. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że 
w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu 
internetowego eLADEX.com.pl dostępnego na stronie 

http://www.eladex.com.pl/Regulamin-sklepu-cterms-pol-1.html. 
 

4. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora 
promocji oraz na stronie internetowej Sklepu. 

 
5. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami 

Regulaminu Sklepu stosuje się warunki oferty, zaś w przypadku konsumentów te 
warunki, które są dla nich bardziej korzystne. 

 
6. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami 

specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert 
promocyjnych dopuszczają taką możliwość. 
 

Oferta promocyjna  

 
1. Zakup dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczny  

z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym 
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą,  
a opłaconych najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania zmiany oferty. 

 
3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których 

umieszcza informację o ofercie promocyjnej. 
 

4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty 
dokonają zakupu dóbr lub usług, których dotyczy oferta i którzy zaakceptują 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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Czas trwania promocji 

1. Akcja promocyjna trwa od 1 stycznia 2018r. godz. 00:01 i kończy się 31 grudnia 2019r. 
godz. 23:59) lub do wyczerpania liczby kuponów. 

 
2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia dokonaną 

przez stronę internetową Sklepu. 
 

3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem 
określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na 
warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas. 

 
4. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym 

zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że 
ten postanowi inaczej. 

 

Uczestnicy 

 
1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność 

do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających 
zdolność prawną, które: 

a. złożyły swoje pierwsze zamówienie: 

• na stronie internetowej Sklepu lub 

• podczas rozmowy telefonicznej z obsługą 
w okresie trwania promocji, 

b. założyły swoje konto w Sklepie, 
c. dokonały płatności za zamówienie, nie później jednak jak do siódmego dnia 

od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania. 
 

2. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba 
zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę lub 
umowę na zakup dóbr. 

 
3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali 

płatności za towary/usługi lub opóźnili się z płatnością za towary/usługi oferowane 
przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty 
chyba, że Organizator postanowi inaczej. 

 

Przedmiot oferty promocyjnej 

 
Przedmiotem Promocji jest otrzymanie jednorazowego kuponu z rabatem o wartości 50 zł 
brutto na wszystkie dostępne w ramach Sklepu Operatora produkty o wartości równej lub 
powyżej 1 000 zł netto. Kod zniżkowy należy wpisać w specjalnie przygotowanym polu w 
koszyku zakupowym na stronie Sklepu lub przekazać obsługującemu w czasie rozmowy 
telefonicznej. 


