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REGULAMIN PROMOCJI “RABAT WIELKANOCNY” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji (zwanej dalej „Promocją”), jest Maxton Design, ul. Podlesie 26, 

32-830 Wojnicz (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Wydawcą rabatu jest Organizator.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest 

Organizator.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 

danych, ich zmian bądź usunięcia.  

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.  

6. Promocja jest prowadzona na stronie www.maxtondesign.com (zwanej dalej „Sklep”).  

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat 

Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.  

 

 

§2. UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 

221. Kodeksu Cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które 

zaakceptowały niniejszy Regulamin i skorzystały z Promocji, (dalej: „Uczestnik”).  

2. Uczestnik oświadcza, że:  

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Promocji;  

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury działania rabatu;  

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Sklepu;  
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d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Promocji;  

e. oświadcza, że nie jest klientem hurtowym/dealerem Maxton Design. 

 

§3. RABAT 

1. W Promocji przewidziano rabat –5% na zakupy w sklepie internetowym Organizatora dla 

osób, które dobrowolnie chcą dokonać zakupu poprzez stronę internetową Organizatora.  

3. Uczestnikom, którzy skorzystają z kodu rabatowego, nie przysługuje prawo wymiany rabatu 

na gotówkę ani zamiennik innego rodzaju.  

4. Uczestnik nie ma obowiązku wzięcia udziału w Promocji.  

5. Rabat dotyczy wszystkich produktów oferowanych przez Organizatora z wyłączeniem 

Voucherów.  

6. Rabat nie dotyczy kosztów wysyłki produktów. 

 

§4. MIEJSCE I CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

1. Promocja jest dostępna dla wszystkich indywidualnych klientów Organizatora za 

pośrednictwem kodu rabatowego “MAXTONIZED5”.  

2. Promocja trwa od dnia 16.04.2022 roku, godz. 00:00 (GMT +2:00) do dnia 18.04.2022 roku, 

godz. 23:59 (GMT +2:00).  

3. Informacja o godzinach obowiązywania Promocji zostanie podana w wiadomości 

udostępnionej klientom za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony 

Organizatora.  

 

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi skorzystać z kodu rabatowego. Należy 

dokonać zakupu produktów w Sklepie Organizatora, gdzie w koszyku podczas płatności, w 

odpowiednio wyznaczonym do tego polu, umieści kod rabatowy, po czym zatwierdzi kod 

odpowiednim przyciskiem.  
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2. Informacje o Promocji dostępne będą w publikacji marketingowej oraz w podanym w 

rzeczonej publikacji linku, pod którym Uczestnik znajdzie niniejszy Regulamin, oraz na prośbę 

Uczestnika złożoną na adres mailowy sales@maxtondesign.eu lub inną formą kontaktu z 

Organizatorem.  

 

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Udział w Promocji jest bezpłatny i wymaga dokonania zakupu na stronie Organizatora.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 

wykorzystanie kodu rabatowego w sposób opisany w §5. ust. 1. niniejszego Regulaminu.  

3. Po poprawnym wprowadzeniu kodu rabatowego podczas dokonywania zakupu w Sklepie 

Organizatora zostanie naliczony rabat –5% od ceny produktów zakupionych przez Uczestnika.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest wykorzystanie kodu rabatowego podczas 

składania zamówienia na stronie Organizatora.  

5. Przyznany kod rabatowy nie może być wymieniony na gotówkę, ani na inne środki płatnicze 

lub przedmioty, w tym na Voucher.  

 

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych 

przez Uczestników, w tym za podanie niewłaściwych danych przez Uczestnika, w 

szczególności jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem 

Sklepu, w szczególności Uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 

dostępnym na stronie Organizatora;  

b. podejmują działania z wykorzystaniem zakupu niezgodnie z zasadami Sklepu;  
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c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Sklepu subskrypcji 

osób trzecich;  

d. ingerują w mechanizm działania Promocji;  

e. tworzą fikcyjne konta zakupowe na stronie Organizatora; 

f. posiadają konto klienta hurtowego/dealera w systemie sklepu Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz witryny maxtondesign.com.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji Sklepu nie wynikające bezpośrednio z winy Organizatora.  

 

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.  

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji.  

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Promocji 

wymagana jest rejestracja na stronie Organizatora.  

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Promocji.  

 

§9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Promocji przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Promocji nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób 

praw własności intelektualnej w Promocji, w szczególności:  

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 

rozpowszechnianie mechanizmu Promocji lub jej części, a także poszczególnych 

danych i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;  
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b. korzystanie z Promocji w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa stanowionego.  

 

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia zakończenia Promocji.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

“Promocja rabatowa Wielkanoc”.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Promocji.  

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2022 roku.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa stanowionego.  

3. Spory odnoszące się do i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. 

Informacja o zmianach będzie udostępniona Użytkownikom poprzez publikację marketingową. 

 


