
 

 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W COPY GENERAL 

„ŚWIĘTA  2019” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej ŚWIĘTA 2019 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. ŚWIĘTA 2019 prowadzona jest we wszystkich Punktach Usługowych należących do 

Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. ŚWIĘTA 2019 może objąć promocją inne usługi w Punktach Usługowych Organizatora 

w dowolnym okresie. 

§ 2. Czas trwania akcji promocyjnej ŚWIĘTA 2019 

1. ŚWIĘTA 2019 trwa od dnia ogłoszenia do 31.01.2020r.  

2. ŚWIĘTA 2019 może być zawieszona albo zakończona przez Organizatora bez 

podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu akcji 

ŚWIĘTA 2019 na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych w Punktach 

Usługowych Organizatora. 

§ 3. Zasady akcji promocyjnej ŚWIĘTA 2019 

1. Akcją  ŚWIĘTA 2019 objęte są wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, 

2. Ceny specjalne są przyznawane są warunkach na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. Wykaz rabatów oraz cen specjalnych zawarty jest w  załączniku 1.  

3. Uczestnicy akcji ŚWIĘTA 2019 mogą dokonywać dowolnej ilości zakupów promocyjnych 

w czasie trwania akcji promocyjnej. 

 

4. Oferta ŚWIĘTA 2019 nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz akcjami 

specjalnymi obowiązującymi w Punktach Usługowych Organizatora. 

5. Oferta ŚWIĘTA 2019 dotyczy tylko wzorów kalendarzy stworzonych przez Copy General 

Sp. z o.o. w ramach prowadzonej kampanii. Wzory dostępne są do wglądu w Punktach 

Usługowych Organizatora  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w dowolnym okresie 

trwania akcji ŚWIĘTA 2019.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

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



 

 
 

 

Załącznik 1.  

Wykaz cen specjalnych oraz rabatów w kampanii ŚWIĘTA 2019 (brutto) 

Kalendarze 1 szt. 2 szt. 3 szt. 5 szt. 

Biurkowy 23,90 zł 20,90 zł 17,90 zł 14,90 zł 

A4 29,00 zł 25,90 zł 21,90 zł 19,00 zł 

A3 44,00 zł 39,90 zł 36,90 zł 29,00 zł 

 

Nowy projekt kalendarza 9,90 zł/szt.  

Fotoksiążki  1 szt. 2 szt. 3 szt. 

 
10% 20% 30% 

 

Obrazy na płótnie cena w promocji 

Obraz o obwodzie ramy 160 cm  70,00 zł 

Obraz o obwodzie ramy 200 cm  85,00 zł 

Obraz o obwodzie ramy 240 cm 110,00 zł 

 

W cenę obrazu na płótnie wliczony jest płótno, nadruk, rama, naciągnięcie na ramę oraz 

zawieszkę.   

 

Karty do gry ze zdjęciami pokerowe od 9 do Asa (2 talie.) 30,00 zł. 

 

W cenę katy do gry wliczony wydruk, spersonalizowanie kart zdjęciami Klienta, standardowe 

opakowanie Copy General, 

 

 

 


