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PINTOR Magdalena Kubik, ul. Kręta 6, 96-124 Krężce, POLAND 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI - PPP 

 

Ustanowiony 1 stycznia 2018 (data wejścia w życie) przez: 

PINTOR Magdalena Kubik                                  

Ul. Kręta 6                                                                        

96-124 Krężce, POLAND  

NIP: 8361738062 

Reprezentowaną przez 

Magdalena Kubik                                                            

 

Zawartość dokumentu Regulamin Promocji definiuje zasady promocji zatytułowanej „PRICELESS 
PRODUCTS PROMOTION” sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik. Niniejszy dokument 
został sporządzony w zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce jako kraju rezydencji 
Sprzedającego. Sprzedającym jest firma PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 6, 96-124 
Krężce, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod 
numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062 zwana także zamiennie 
„Organizatorem”. Kontakt z Organizatorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: 
biuro@pintor.pl 

 

§ 1. Interpretacje I definicje 

Informacje poufne – w niniejszym dokumencie oznacza, stanowiące własność Firmy PINTOR 
Magdalena Kubik i nieznane powszechnie informacje zawierające tajemnice handlowe, których 
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę firmę PINTOR Magdalena Kubik, przykładowo: informacje o 
produktach, procesach biznesowych, kooperantach, usługach, badaniach, rozwoju, know-how, 
projektach, formułach, produkcji, zakupie, księgowości, inżynierii, marketingu, sprzedaży i 
dostawach, finansach i systemach biznesowych. Wszelkie informacje udzielane Klientowi oraz 
Pozostałym Stronom albo do których wszystkie strony mają dostęp w związku z procesem sprzedaży 
oraz do których wszystkie strony tego procesu mają uzasadnione powody aby uważać je za poufne 
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nawet jeśli nie zostały w ten sposób wyraźnie oznaczone są uważane za poufne informacje w 
znaczeniu niniejszej Polityki Sprzedaży.  

Organizator – w niniejszym dokumencie oznaczafirmę PINTOR Magdalena Kubik z siedzibą w ul. Kręta 
6, 96-124 Krężce, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowaną 
pod numerem NIP 8361738062, Regon: 362476512, VAT UE PL8361738062. 

Promocja – w niniejszym dokumencie oznacza promocję organizowaną przez Organizatora na 
warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym dokumencie.  

Regulamin– w niniejszym dokumencie oznacza niniejszy dokument określający zasady oraz warunki 
uczestnictwa w promocji. 

Uczestnik– w niniejszym dokumencie oznacza Klienta zdefiniowanego w Polityce Sprzedaży firmy 
PINTOR Magdalena Kubik jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającąosobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach 
regulujących działanie kanałów sprzedaży On-line dokonuje w tym Sklepie zamówienia produktów 
firmy PINTOR Magdalena Kubik. 

Czas promocji – w niniejszym dokumencie oznacza okres czasu od ogłoszenia promocji do czasu 
odwołania promocji lub podany w Regulaminie promocji. 

 

§ 2. Warunki oraz zasady promocji 

1. W promocji może uczestniczyć Klient firmy PINTOR Magdalena Kubik określony w niniejszym 
Regulaminie Promocji.  

2. Promocja dotyczy okresu czasu począwszy od 01 grudnia do 31 grudnia każdego roku.  
3. Promocja sprzedaży produktów firmy PINTOR Magdalena Kubik dotyczy pierwszych 10 

zamówień w okresie promocji. 
4. Promocja jest realizowana w przypadku zamówienia dwóch produktów o różnych cenach 

poprzez obniżenie ceny tańszego produktu do 0 US$/PLN. W przypadku gdy nie ma 
możliwość zamówienia promowanego produktu w cenie 0 US$/PLN w kanale sprzedaży On-
line lub pomniejszenia płatności Klient jest zobligowany podać tytuł oraz wszystkie 
informacje dotyczące wybranego tańszego produktu w sekcji Wiadomość do sprzedawcy lub 
Pozostałe informacje/ Komentarze zamawiając droższy produkt aby uczestniczyć w promocji. 

5. W przypadku zwrotów droższych produktów w zgodności z Polityką Sprzedaży Klient jest 
zobowiązany do zwrotu również promowanego produktu, otrzymanego za darmo w 
zgodności z Regulaminem Promocji lub zapłacenia ceny niepromocyjnej tańszego produktu 
Organizatorowi promocji.  

6. Procedura Reklamacji 

- Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące procesu promocji mogą być złożone przez 
Uczestnika promocji na adres Organizatora dostępny na https://www.pintor.pl/kontakt/ 

- W złożonej reklamacji, Uczestnik musi podać dane personalne, opis zarzutów oraz 
żądanego od Organizatora działania.  
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- Firma PINTOR Magdalena Kubik powinna rozpatrzyć reklamację niezwłocznie nie dłużej 
niż w przeciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Firma PINTOR Magdalena Kubik 
poinformuje Klienta na piśmie o rezultatach rozstrzygnięcia reklamacji.  

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin Promocji jest dokumentem definiującym zasady promocji “Priceless 
Products Promotion” w związku z dokumentem Polityka Sprzedaży dostępnym na 
https://www.pintor.pl/wspolpraca/ . 

2. Udział w promocji nie podlega przeniesieniu.  
3. Uczestnicząc w promocji Uczestnik potwierdza akceptację zasad wskazanych w niniejszym 

Regulaminie Promocji.  
4. Firma PINTOR Magdalena Kubik jest zobowiązana do naliczenia oraz pobrania podatków jeśli 

jest to taka potrzeba. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów 
potrzebnych do opodatkowania na żądanie firmy PINTOR Magdalena Kubik. 
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