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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„PRZEDSPRZEDAŻ” 

  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Szyszkowa 20, (02-285) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 

5272076913, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł 

 

2. Akcja Promocyjna  prowadzona jest na terenie całej Polski. 

 

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 24 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 roku. 

 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są zamówienia na książki: Oxford Repetytorium dla 8 

klasisty Class Book oraz Oxford Repetytorium dla 8 klasisty Work Book, 

zamawiane/kupowane przez Uczestników w przedsprzedaży z oferty Organizatora (zwane 

dalej ,,Produktami”). 

 

5. Celem Akcji Promocyjnej jest przedsprzedaż Produktów Organizatora o których mowa w ust. 

4 powyżej. 

 

 

§  2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna 

posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkała lub 

posiadająca siedzibę na terenie Polski. 

 

2. Zamówienia na Produkty można składać w księgarniach Polanglo oraz na dedykowanej 

stronie www.edugaleria.pl  poprzez kliknięcie w zakładkę „Zamów”. Zamówienie należy 

złożyć zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej. 

 

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży 

Produktów będących przedmiotem zamówienia. 

 

4. Po złożeniu zamówienia na stronie www.edugaleria.pl, Organizator przesyła na podany przez 

Uczestnika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji 

zamówienia jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 

powyżej.  

 

5. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres wskazany przez niego w 

zamówieniu. 

 

http://www.edugaleria.pl/
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6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji 

zamówienia z innych przyczyn, Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy 

została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego 

Organizatora tj. strony www.edugaleria.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na 

stronie www.edugaleria.pl błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system 

informatyczny dwóch lub więcej kodów promocyjnych i cen promocyjnych.  Jeśli zapłata za 

Produkty została dokonana z góry – Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą kwotę, w 

ciągu 30 dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy przelewem bankowym 

na konto wskazane przez Uczestnika. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie 

zwrotu, jeśli Uczestnik, pomimo wysłania do niego na wskazany adres e-mailowy wezwania do 

przesłania Organizatorowi numeru rachunku bankowego, Uczestnik nie wskaże takiego 

numeru rachunku bankowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu 

wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Uczestnika 

błędnych danych adresowych lub/i numeru rachunku bankowego. 

 

 

§ 3. PRZEDSPRZEDAŻ 

 

1. Przedsprzedaż dotyczy Produktów o których mowa w § 1 ust 4, tj. Oxford Repetytorium dla 8 

klasisty Class Book oraz Oxford Repetytorium dla 8 klasisty Work Book, które nie są w 

regularnej sprzedaży Organizatora. Są to Produkty, które są przygotowywane lub/i drukowane 

i będą dostępne od dnia 1 sierpnia 2018r. Termin ten może ulec zmianie, w szczególności z 

przyczyn zależnych od wydawcy, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

2. Zamówienia w przedsprzedaży składane są osobno i nie można ich łączyć z innymi 

produktami. Jeśli Uczestnik dokona zakupu minimum trzech kompletów Produktów tj. 

książek  Class Book + Work Book) – wówczas na komplet otrzyma rabat i zapłaci za komplet 

39 zł. 

 

3. Zapłaty za zamówienie Produktów w przedsprzedaży przez stronę www.edugaleria.pl można 

dokonać wyłącznie z góry przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze 

wskazanym Uczestnikowi w potwierdzeniu rejestracji zamówienia wysłanym na podany przez 

Uczestnika adres e-mail. Zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od momentu 

potwierdzenia przez pracownika Organizatora rejestracji zamówienia. Organizator będzie 

realizował zamówienia w cenie promocyjnej tylko w pełni opłacone. 

 

4. Zapłaty za zamówienie Produktów w przedsprzedaży przez księgarnię Polanglo można 

dokonać wyłącznie z góry gotówką lub kartą płatniczą. Organizator będzie realizował 

zamówienia w cenie promocyjnej tylko w pełni opłacone. 

 

5. Cena detaliczna za Oxford Repetytorium dla 8 klasisty Class Book to 37,90 zł. Cena detaliczna 

za Oxford Repetytorium dla 8 klasisty Work Book to 17,90 zł. Łącznie za jeden komplet cena 

wynosi 55,80 zł. Organizator w ramach Akcji Promocyjnej w przedsprzedaży udziela rabatu 

przy zakupie minimum 3 (trzech) kompletów za 39 zł każdy komplet. Warunkiem skorzystania 
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z powyższego rabatu jest zakup co najmniej 3 (trzech) kompletów. Nie jest możliwy zakup 

osobno w/w Produktów nawet w cenach detalicznych.  

 

6. Przesyłki z zamówionymi Produktami będą dostarczane przez firmę kurierską DHL. Czas 

realizacji oraz wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki do Uczestnika wynosi: 

a) Przesyłka kurierska- czas dostawy 2 dni (robocze); koszt dostawy 12,50 zł. Przy wartości 

zamówienia powyżej 289,01 zł przesyłka bezpłatna. 

 

Książki zamówione w przedsprzedaży zostaną dostarczone dopiero wtedy, gdy ukażą się w 

sprzedaży tj. po 1 sierpnia 2018r., z zastrzeżeniem o którym mowa w ust 1 powyżej.  

  

 

§ 4. FAKTUROWANIE 

 

1. Uczestnik zamawiając Produkty przez stronę www.edugaleria.pl wyraża chęć otrzymywania 

faktur drogą elektroniczną, chyba że wyraźnie zaznaczy, że faktury powinny być dostarczone 

w formie tradycyjnej. W takiej sytuacji Organizator wymaga wyrażenia zgody przez Uczestnika 

na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Uczestnik przy składaniu zamówienia w 

ramach Akcji Promocyjnej, jest zobowiązany podać adres e-mailowy niezbędny do przesyłania 

korespondencji drogą elektroniczną. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wskazanie 

adresu e-mail przez Uczestnika jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody Uczestnika na 

przesyłanie faktur drogą elektroniczną.  

2. Na zamówione Produkty przez stronę www.edugaleria.pl w ramach Akcji Promocyjnej będzie 

wystawiana przez Organizatora faktura proforma.  

3. Po opłaceniu zamówienia zostanie wysłana, w osobnym e-mailu przesłanym do Uczestnika, 

faktura zaliczkowa. 

4. Uczestnik zamawiając Produkty przez księgarnię Polanglo i opłacając zamówienie otrzyma 

fakturę zaliczkową. 

5. Uczestnik wraz przesyłką zawierającą Produkty, o której mowa w § 3 ust 5 otrzyma fakturę 

VAT wystawioną przez Organizatora za zakupione Produkty w ramach Akcji Promocyjnej. 

 

 

§ 5. REKLAMACJE 

 

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia mu 

Produktów Organizatora. 

 

2. Organizator w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika i 

powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

 

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Uczestnika reklamowanych 

Produktów. 

 

4. Reklamacje należy składać do Organizatora na adres siedziby lub e-mail: 

reklamacje@polanglo.pl 
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5. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli wymiana Produktu 

nie będzie możliwa (w szczególności z powodu wyczerpania nakładu), Uczestnik otrzyma 

zwrot równowartości ceny Produktu oraz kosztu dostawy. 

 

6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym na konto 

wskazane przez Uczestnika lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. 

 

 

§ 6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Uczestnik dokonujący zamówienia w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej może zwrócić bez 

podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia 

zamówiony  Produkt, za wyjątkiem książek ze zdrapaną zdrapką z kodem. 

 

2. Zwracany Produkt należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres: Polanglo 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 20, (02-285) Warszawa. 

 

3. Uczestnik odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami 

powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania 

Produktu, zwrot nie zostanie przyjęty. 

 

 

§ 7. 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 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 i w księgarniach Polanglo. 

 

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

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
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