
Regulamin Promocji ZESTAW „PIĄTKA PREZESA PLUS”  

§1 Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej 

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ZESTAW 

„PIĄTKA PREZESA PLUS” oraz stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w sklepie 

internetowym pod adresem www.volarebottega.pl, określając warunki Promocji oraz prawa i 

obowiązki osób uczestniczących w Promocji. Celem Promocji jest budowanie świadomości i 

popularności marki VolareBottega.pl, jej produktów, pozyskiwanie nowych klientów oraz 

reklamowanie produktów. 

§ 2 Organizator Akcji Promocyjnej 

Organizatorem Promocji jest Volare.pl Pydych Sp.j, siedzibą ul. Bronowicka 19/4, 30-084 Kraków, KRS 

000222394, NIP 6762282916, Regon:356897477, BANK PKO BP 70 1020 2892 0000 5802 0481 7666,  

spółka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VolareBottega.pl, zwana dalej Organizator.  

§ 3 Uczestnicy Akcji Promocyjnej 

W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz przedsiębiorcy zwani „Klientami”. 

§ 4 Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej 

 Niniejsza Promocja obędzie się w terminie od 06.11.2020 – 30.11.2020. Miejscem przeprowadzenia 

Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.volarebottega.pl. Organizator Promocji 

zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w terminie wcześniejszym niż podany bez podania 

przyczyny. 

§ 5 Informacja ogólna o Akcji Promocyjnej 

Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz 

pośrednictwem Newslettera. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 6 Zasady i warunki obowiązywania promocji 

Promocja polega na tym, iż Klient, który w czasie trwania Promocji jzakupi w sklepie internetowym 

Organizatora,  zestaw 5 win, w podanej na stronie cenie,  pod nazwą Zestaw Piątka Prezesa Plus,  

szósty produkt – wino czerwone Valpolicella Classico – otrzyma za 1 grosz.  Zwrot produktów 

zakupionych w promocji jest możliwy na zasadach ogólnych obowiązujących w sklepie internetowym. 

Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji. 

Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej 

Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub 

żądania. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

www.volarebottega.pl   

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

http://www.volarebottega.pl/
http://www.volarebottega.pl/


Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo 

właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie 

zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. 

Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie. 

Naruszenie przez Klienta którejkolwiek z zasad lub warunków niniejszego regulaminu Promocji 

stanowi podstawę odmowy sprzedaży produktów w ramach Promocji. 

Udział w promocji jest dobrowolny. 

 Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.volarebottega.pl 

Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 

Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu objętego Promocją na inny produkt. 
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