
REGULAMIN PROMOCJI  „Naklejki” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Naklejki” zwanej dalej „Promocją” jest spółka OXXO Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Strąkowej 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5272987075, KRS 0000948824, e-mail: 

biuro@azs24.pl, nr telefonu: +48  733659466 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022 r. lub do wyczerpania 

zapasów („Okres Obowiązywania”). 

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna  na stronie internetowej sklepu 

internetowego  www.azs24.pl („Sklep Internetowy”) 

§2 

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każdy Klient, który w Sklepie Internetowym 

Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania, w ramach jednej transakcji  (tj. jednego 

paragonu lub jednej faktury VAT) zakupu produktu lub produktów na kwotę łączną o wartości nie 

mniejszej niż 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto), nie wliczając kosztów 

przesyłki.  

2. Promocja dotyczy Produktów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu dostępnych w Sklepie 

Internetowym Organizatora (zwane dalej w Regulaminie łącznie „Gratisami” lub każde z osobna 

„Gratisem” w zależności od kontekstu). 

3. W przypadku jeżeli Uczestnik dokona w Sklepie Internetowym zakupu produktu/ów za kwotę 

łączną stanowiącą lub przekraczającą wielokrotność kwoty 50 złotych brutto w ramach jednej 

transakcji (tj. jednego paragonu lub jednej faktury VAT)nie wliczając kosztów przesyłki, jest 

uprawniony do otrzymania więcej niż 1 (jednej) sztuki Gratisu, ale nie więcej niż 2 (dwóch) sztuk 

Gratisów w ramach Promocji. 

4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w Okresie 

Obowiązywania Promocji, przy zakupie którego/ych Uczestnik Promocji otrzymał Gratis (np. 

gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w 

przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w 

Promocji wskazanego w § 2 ust. 1 Regulaminu (tj. nabycia produktu/ów za określoną kwotę), 

Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru 

odstąpić także od umowy w zakresie Gratisu, którego nabycie w ramach Promocji było 

możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

5. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek 

zakupu Produktu zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu lub przyczyną odstąpienia od umowy jest 

ewentualne ujawnienie się wady zakupionego towaru. 

6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania 

pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu 



 

 

7. Klient może odmówić przyjęcia Gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką. 

8. Wzór Gratisu dołączony do zakupu wybierany jest losowo. 

9. Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne zapasy Gratisów sklepu internetowego 

azs24.pl zostaną wyczerpane. 

10. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie w Sklepie Internetowym . 

§3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

2. Następujący załącznik stanowi integralną część Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – wykaz Gratisów objętych Promocją. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2022 r 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz Gratisów objętych Promocją 

1. Naklejki Ptaszki – wzór 1, wzór 2, wzór 3 

2. Naklejki Dinozaury – wzór 1, wzór 2, wzór 3 

3. Naklejki Zwierzaki – wzór 1, wzór 2 


