
REGULAMIN PROMOCJI  

„Dzień Darmowej Dostawy” 

  

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo warunki i zasady uczestnictwa        

Uczestnika w Promocji “Dzień Darmowej Dostawy”. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

2.1. Administratorze - rozumie się przez to administratora Serwisu,        

spółkę Pixers LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 131 - 151 Great            

Titchfield Street, London, England, W1W 5BB, zarejestrowany w        

rejestrze handlowym Companies House pod numerem 07964145,       

lub jej następcę prawnego, zarządzającego Serwisem. 

2.2. Promocji - rozumie się przez to akcję promocyjną „Dzień Darmowej          

Dostawy”, polegającą na pomniejszeniu wartości zamówienia      

składanego za pośrednictwem Serwisu o pełną kwotę kosztów        

dostawy; 

2.3. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Promocji         

„Dzień Darmowej Dostawy”; 

2.4. Serwisie - rozumie się przez to stronę internetową        

https://pixers.pl/;  

2.5. Uczestniku - rozumie się przez to użytkownika Serwisu        

korzystającego z Promocji w czasie jej obowiązywania i na zasadach          

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Administrator wskazuje, że przeprowadzenie Promocji odbywa się na        

zasadach określonych przez organizatora akcji „Dzień Darmowej Dostawy”,        

które dostępne są pod adresem     

https://www.dziendarmowejdostawy.pl/regulamin-akcji. 

4. Czas obowiązywania Promocji rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2018 r. o            

godzinie 00:01 i kończy w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 23:59. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest skuteczne wykonanie przez        

Uczestnika, w czasie obowiązywania Promocji o którym mowa w pkt 4           

niniejszego Regulaminu, następujących czynności: 

5.1. złożenie zamówienia za pomocą Serwisu; 

5.2. opłacenie zamówienia za pomocą oferowanych przez Serwis metod        

płatności, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego Regulaminu; 

5.3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego        

Regulaminu wraz z akceptacją jego postanowień.  

6. Nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Uczestnika jakiejkolwiek        

czynności wymienionej w pkt. 5 niniejszego Regulaminu uniemożliwia udział         

w Promocji. 

7. Administrator wskazuje, że w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu        

bankowego jako metody płatności, należy przesłać Administratorowi za        

pomocą formularza kontaktowego (https://pixers.pl/strony/kontakt),    

potwierdzenia przelewu w formacie pdf. wraz z:  

1) wskazaniem numeru zamówienia 

2) wskazaniem, że zamówienie objęte jest Promocją. 

https://pixers.pl/
https://www.dziendarmowejdostawy.pl/regulamin-akcji
https://pixers.pl/strony/kontakt


8. Administrator zastrzega, że Promocja obejmuje zamówienia realizowane       

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Administrator zastrzega, że minimalna cena składanego przez Uczestnika        

zamówienia uprawniającego do skorzystania z Promocji wynosi 20 zł.  

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [04.12.2018]. 


