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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Zamówienia indywidualne z bonusem”  
z dnia 14.03. 2018 roku 

 
(zwany dalej ,,Regulaminem”) 

 
 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Szyszkowa 20, 02-258 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000089904, NIP: 5272076913, o kapitale zakładowym 1.500.000,00 zł – 

organizatora Akcji Promocyjnej (zwaną dalej ,,Organizatorem”). 

2. Akcja Promocyjna  prowadzona jest na terenie całej Polski. 

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 30.03.2018 r. do dnia 15.10.2018 roku lub do 

wyczerpania zapasów. 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są zamówienia indywidualne podręczników i zeszytów 

ćwiczeń do segmentu ponadgimnazjalnego, nabywane/ kupowane przez Uczestników 

znajdujące się w ofercie Organizatora (zwane dalej ,,Produktami”) oraz gramatyki i 

materiały dydaktyczne dla nauczycieli, znajdujące się w ofercie Organizatora (zwanych 

dalej ,,Materiałami”). Lista Produktów i Materiałów stanowi Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu. 

 

§ 2. CEL AKCJI PROMOCYJNEJ 

Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie atrakcyjności oferty Organizatora oraz 

polepszenie wizerunku firmy Organizatora/ Polanglo Sp. z o.o. w oczach klientów.  

 

§  3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób chcących złożyć zamówienie indywidualne  

na Produkty (zwanych dalej ,,Uczestnikami” lub ,,Uczestnikiem”). 

2. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może 

również  kupić Produkty na standardowych, nie objętych promocją zasadach. 

3. Uczestnik przy nabyciu minimum 1 sztuki dowolnego podręcznika lub ćwiczeń serii 

Insight i Oxford Solutions lub Oxford Matura Trainer  - zwane dalej „listą towarów 
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bazową”  jest uprawniony do  zakupu  T eacher’s Booka  do Oxford Solutions, Oxford 

Matura Trainer lub Teacher’s Booka oraz do kursu Insight z 30% rabatem.

4. Wszystkie Produkty zamówione w tej promocji (lista bazowa) sprzedawane będą z 20

% rabatem. Zakup dodatkowych produktów z 30% rabatem jest możliwy dopiero po 

wybraniu minimum jednego produktu z listy bazowej, ale jest tylko opcją przy 

zakupach z listy bazowej. Oznacza to że Klient może zamówić dodatkowe produkty z 

rabatem 30% ale nie musi.

5. Lista tytułów bazowych objętych promocją 20% oraz tytułów dostępnych z rabatem 

30% stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zamówienia indywidulane na 

Produkty i Materiały można składać na stronie www.edugaleria.pl poprzez kliknięcie w 

zakładkę „Zamów indywidualnie” i złożenie zamówienia, zgodnie ze wskazówkami 

podanymi na stronie internetowej.

6. Zmówione Produkty wraz z Materiałami zostaną jednocześnie wysłane do Uczestnika 

na adres wysyłki wskazany w zamówieniu w terminie 21 dni od dnia akceptacji 

zamówienia przez Organizatora w przypadku ich dostępności. W przypadku braku ich 

dostępności w magazynie Organizatora, czas wysyłki może opóźnić się do 60 dni od 

dnia akceptacji zmówienia przez Organizatora, o czym Organizator poinformuje 

Uczestnika. Podane terminy dotyczą sytuacji, gdy Produkty dostępne są u wydawcy. 

7. Uczestnik ponosi koszty wysyłki zamówionych Produktów i Materiałów, które 

doliczone zostaną do łącznej wartości zamówienia, a przy zamówieniu Produktów o

minimalnej wartości 289 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł i

00/100) koszt wysyłki pokrywa Organizator. 

8. Organizator wystawi fakturę VAT na zamówione Produkty z uwzględnieniem rabatu na 

Materiały, o którym mowa w § 3 ust. 3. Faktura VAT zostanie doręczona Uczestnikowi 

przy odbiorze Produktów i Materiałów przez Uczestnika.

9. Płatność za zamówienie odbywa się tak samo jak wszystkie płatności w sklepie 

intrentowym edugaleria.pl.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, 

który narusza zasady Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-258 Warszawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane 

http://www.edugaleria.pl/
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osobowe w naszym zbiorze danych w celu prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej. 

Masz prawo do:  

a) dobrowolności podania danych,  

b) dostępu do nich i ich poprawiania,  

c) żądania usunięcia danych przetwarzanych w związku z Akcją Promocyjną. 

3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej 

Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie 

obowiązywania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed 

dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym 

Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 

www.edugaleria.pl 

5. Regulamin dostępny jest na www.edugaleria.pl  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

http://www.edugaleria.pl/
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