
REGULAMIN I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 

# działajMYlokalnie 

 

 

 

§1 Organizator 

 

1/ Organizatorem Akcji promocyjnej # działajMYlokalnie jest  spółka „ Etisoft” Sp. z o. o. z 

siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS : 0000138415, NIP: 631-23-62-213, REGON: 277940286, 

BDO:000018097, o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł, zwana dalej “Organizatorem”.  

 

2/ Akcja promocyjna skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 

ustawy  z dnia 06.03.2018r. - Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018r., poz. 646, z późn.zm.).  

 

3/ Regulamin stanowi podstawę Akcji promocyjnej i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

 

 

§2 Uczestnictwo w akcji promocyjnej 

 

1/ Akcja promocyjna obowiązuje w prowadzonym przez „Etisoft” Sp.  z o. o. sklepie 

internetowym etisoft.pl, dostępnym pod adresem internetowym https://sklep.etisoft.pl/   i 

dotyczy produktów ETISOFT PERSONAL PROTECTION.   

 

2/ Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest rejestracja na stronie sklepu 

internetowego https://sklep.etisoft.pl/ i użycie przy pierwszych zakupach wygenerowanego 

dla  uczestnika kodu #działajMYlokalnie05. 

 

3/ Kod, o którym mowa w pkt. 2 powyżej może być wykorzystany przez danego uczestnika 

tylko jeden raz.   

 

4/ Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 19.06.2020r.  

 

   

 

 

§3 Nagroda w ramach akcji promocyjnej 

 

 

 1/ Przedmiotem w ramach Akcji promocyjnej jest rabat na zakup wybranych produktów (tj. 

jednego z tzw. pakietów startowych) oraz rabat na dalsze zakupy produktów z oferty 

regularnej sklepu internetowego www.sklep.etisoft.pl.  

 

2/ Uczestnik po spełnieniu warunków Akcji promocyjnej wskazanych z §2 pkt. 2 powyżej  

ma prawo do 30% rabatu na zakup wybranych produktów (tj. jednego z tzw. pakietów 

startowych) oraz do 10% rabatu na zakup produktów z oferty regularnej sklepu internetowego 

www.sklep.etisoft.pl.  

https://sklep.etisoft.pl/
https://sklep.etisoft.pl/


3/ Pakiety startowe dostępne są w dwóch wersjach.: 

 

a/ Pakiet startowy PRZYŁBICA składa się z: 

- 10 sztuk uniwersalnych, poliwęglanowych osłon twarzy 

- 1 opakowania 25 sztuk jednorazowych samoprzylepnych maseczek ochronnych do 

zastosowań niemedycznych 

- dodatkowej  sztuki przyłbicy ochronnej 

- plakatu 

- naklejki 

 

 

b/ Pakiet startowy MASTICK składa się z: 

- 500 sztuk jednorazowych, samoprzylepnych maseczek ochronnych do zastosowań 

niemedycznych 

- 1 sztuki przyłbicy ochronnej 

- dodatkowego opakowania 25 sztuk jednorazowych samoprzylepnych maseczek ochronnych 

do zastosowań niemedycznych 

- plakatu 

- naklejki 

 

 

§4 Postępowanie reklamacyjne 

 

 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną należy składać drogą e -

mailową na adres: epp@etisoft.com.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia akcji 

promocyjnej.  

 

2. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30dni od 

dnia ich otrzymania. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

 

1/ Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej  

https://blog.etisoft.com.pl/dzialajmylokalnie/ oraz w siedzibie Organizatora.  

 

2/ Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

3/ W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

4/ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

5/ Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

https://blog.etisoft.com.pl/dzialajmylokalnie/

