
 
 

 

 
REGULAMIN OFERTY „PRACE DYPLOMOWE 2019” 

 
§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej „PRACE DYPLOMOWE 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. Oferta „PRACE DYPLOMOWE 2019” prowadzona jest we wszystkich Punktach 
Usługowych należących do Organizatora, znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oferta „PRACE DYPLOMOWE 2019” może zostać rozszerzona o inne usługi 
wykonywane u Organizatora. 

 
§2. Czas trwania oferty promocyjnej PRACE DYPLOMOWE 

 
1. Oferta „PRACE DYPLOMOWE 2019” trwa od dnia 20 maja 2019r. do 30 września 

2019r. 
2. Oferta „PRACE DYPLOMOWE 2019” może być zawieszona albo zakończona przez 

Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu lub 
zawieszeniu oferty „PRACE DYPLOMOWE 2019”  w materiałach reklamowych w 
Punktach Usługowych lub na stronie internetowej Organizatora. 

 
§3. Zasady oferty promocyjnej PRACE DYPLOMOWE 

 
1. Ofertą „PRACE DYPLOMOWE 2019” objęte są wyłącznie osoby fizyczne, będące 

konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, 
2. Warunkiem uczestnictwa w ofercie „PRACE DYPLOMOWE 2019” jest okazanie 

ważnej legitymacji studenckiej podczas realizacji usługi wydruku pracy dyplomowej w 
Punktach Usługowych Organizatora. 

3. Po uiszczeniu opłaty uczestnik akcji „PRACE DYPLOMOWE 2019” otrzyma Paragon 
Fiskalny, bądź na żądanie imienną Fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną. 

4. Rabaty lub ceny specjalne są udzielane w kasach Punktów Usługowych Organizatora 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zał. 1. 

5. Uczestnicy oferty „PRACE DYPLOMOWE 2019” mogą dokonywać dowolnej ilości 
zakupów promocyjnych w czasie trwania oferty promocyjnej. 

6. Oferta „PRACE DYPLOMOWE 2019” nie łączy się z innymi promocjami, rabatami 
oraz akcjami specjalnymi obowiązującymi w Punktach Usługowych Organizatora. 

 
§4. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora. 
2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 

obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Konsumenta objętego akcją 
„PRACE DYPLOMOWE 2019” 

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.  

 
 

 



 
 

 

Zał. 1. Wykaz cen w ofercie „PRACE DYPLOMOWE 2019” 

Kopia/druk A4 czarno-biały  0,12 zł./str.  

Kopia/druk A3 czarno-biały  0,24 zł./str.  

Kopia/druk A4 kolor  0,75 zł./str.  

Kopia/druk A3 kolor  1,50 zł./str.  

Oprawa kanałowa typu VIP  -30% 

Oprawa klejona  -30%  

Oprawa bindowana  -30% 

Oprawa w listwę -30% 

Druk plakatowy papier matowy, błyszcząc lub satynowy  -30%  

Naklejenie na piankę 5 mm  -30%  

 


