
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W COPY GENERAL 

„OFERTA FOTO” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1.    Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej „OFERTA FOTO” jest firma COPY GENERAL 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Usypiskowej 1, 02-386 w Warszawie, NIP: 526-000-44-34, 
REGON: 010117071, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
00000170230, zwaną dalej Organizatorem. 

2.    Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
i)      Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.copygeneral.pl, w 

którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów 
produktów oferowanych przez Copy General; 

ii)     Klient anonimowy  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 
która dokonuje Zamówienia; 

iii)    Student- osoba legitymująca się legitymacją studencką 
iv)   Program lojalnościowy – program partnerski Copy General którego uczestnicy 

posiadają karty stałego Klienta KLIENT lub PARTNER 
v)    Obraz na płótnie – wydruk na materiale typu Canvas, naciągnięty na bejtramę. 

  
3.    „OFERTA FOTO” prowadzona jest we wszystkich Punktach Usługowych oraz sklepie 

internetowym należącym do Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
  

4.    „OFERTA FOTO” może objąć promocją inne usługi w Punktach Usługowych Organizatora 
w dowolnym okresie. 

 
§ 2. Czas trwania akcji promocyjnej „OFERTA FOTO” 

 
1.    Akcja promocyjna „OFERTA FOTO” trwa od dnia 10.05.2019r. do 30.092019r. 
2.    Akcja promocyjna „OFERTA FOTO” może być zawieszona albo zakończona przez 

Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu lub 
zawieszeniu „OFERTA FOTO” w materiałach reklamowych w Punktach Usługowych lub na 
stronie internetowej Organizatora. 

 
§ 3. Zasady akcji promocyjnej „OFERTA FOTO” 

 
1.    Akcja promocyjna  „OFERTA FOTO” objęci są wszyscy Klienci Copy General. 
2.    Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej „OFERTA FOTO” jest zrealizowanie usługi 

wykonania obrazu na płótnie, fotoplakatu (grafika lub zdjęcie o charakterze dekoracyjnym), 
fotoksiążki lub wydruk zdjęć.  

3.    Klienci indywidualni oraz Studenci otrzymają 25% rabat na od ceny podstawowej  realizację 
usługo objętych akcją promocyjną „OFERTA FOTO” . 

4.    Klienci będący uczestnikami programu lojalnościową otrzymają 35% rabat od ceny 
podstawowej na realizację usługo objętych akcją promocyjną „OFERTA FOTO” . 

5.    Ceny specjalne udzielane w kasach Punktów Usługowych Organizatora, na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

6.    Uczestnicy akcji „OFERTA FOTO” mogą dokonywać dowolnej ilości zakupów promocyjnych 
w czasie trwania akcji promocyjnej. 

7.    Oferta „OFERTA FOTO” nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz akcjami 
specjalnymi obowiązującymi w Punktach Usługowych Organizatora. 

 



§ 4. Postanowienia końcowe 

 
1.    Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji we 

wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora oraz na Stronie Internetowej 
Organizatora. 

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora. 
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w dowolnym okresie jej 

trwania. 
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 


