
REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY SALE” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej  jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu,   

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań -  Nowe Miasto i Wilda  w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000270885;  

NIP 972-09-02-729; REGON 634404229, o kapitale zakładowym 979 397,40 zł,  

który został opłacony w całości (zwaną dalej Organizatorem). 

2. Akcja promocyjna jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą  

„Black Friday” na warunkach określonych w niniejszym regulaminie  

(zwanym dalej „Regulaminem”). 

3. Akcja promocyjna jest organizowana w sklepie internetowym Komputronik 

działającym pod adresem www.komputronik.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”)  

oraz w salonach Komputronik. 

4. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych - Dz.U.2018.165 t.j. 

5. Akcja promocyjna trwa od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 25 listopada 2018 r. 

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego  - Dz.U.2018.1025 t.j. (dalej zwana „Uczestnikiem”). 

2. Z udziału w Akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy  

Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. 

 

§ 3  

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ  

1. Akcja promocyjna polega na obniżeniu ceny niektórych produktów dostępnych w ofercie 

Organizatora. 

2. Warunkiem skorzystania z promocji udzielonej w ramach Akcji promocyjnej jest złożenie 

przez Uczestnika za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia produktów 

wskazanych w pasażu produktowym umieszczonym pod linkiem 

https://www.komputronik.pl/promocje/blackfriday oraz oznaczonych logiem  

„Black Friday Sale” w opisie produktu –  w miejscu na informacje dodatkowe lub zakup 

produktu oznaczonego logiem „Black Friday Sale” w salonie Komputronik, w czasie trwania  

Akcji promocyjnej.  

http://www.komputronik.pl/
https://www.komputronik.pl/promocje/blackfriday


3. Ilość produktów objętych akcją promocyjną jest ograniczona. 

4. Ilość dostępnych egzemplarzy produktu w sklepie internetowym oznaczona jest 

każdorazowo w opisie produktu w polu „sprzedaż produktu jest limitowana”. 

5. Wszelkie informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu  

Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji. 

6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego nie jest równoznaczne  

z jego przyjęciem przez Organizatora. Organizator z uwagi na ograniczoną ilość produktów 

objętych promocją nie będzie realizował zamówień złożonych po wyczerpaniu rzeczywistych 

zapasów produktów. 

7. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji  

o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”. 

8. Uczestnik może dokonać zakupu w cenie promocyjnej maksymalnie 1 sztuki każdego 

produktu wskazanego w zaproszeniu do negocjacji. 

 

§ 4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w akcji promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu. 

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu Sklepu internetowego oraz prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.  

 

 

 


