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REGULAMIN PROMOCJI NA PRODUKTY  

 

§ 1 Definicje 

1. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem strony 

internetowej www.sklep.opharm.pl.  

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Uczestnikowi Promocji przez 

Organizatora, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w zamówieniu. 

4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy 

Towarów: FedEx Express Poland sp. z o.o. oraz DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

6. Organizator „Promocji na Produkty” – oznacza  Opharm E-Comm sp. z o.o. z siedzibą: Pokrzywnica 62, 

99-120 Piątek, NIP: 5070097763, REGON: 388899132, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899504, o kapitale zakładowym w wysokości 5000.00 

złotych, zwana dalej „Organizatorem”; e-mail: info@opharm.pl, będącą jednocześnie właścicielem 

Sklepu Internetowego www.sklep.opharm.pl.   

7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

8. Produkt – oznacza każdy produkt oferowany w sklepie internetowym www.sklep.opharm.pl, z wyjątkiem 

produktów z kategorii chusteczki nawilżane.  

9. Promocja na Produkty – oznacza promocję na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego 

www.sklep.opharm.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

11. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy pod adresem: www.sklep.opharm.pl będący właśnością 

Organizatora.  
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12. Uczestnik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być 

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży na warunkach 

określonych w regulaminie Promocji na Produkty. 

13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w 

Regulaminie, między Uczestnikiem a Organizatorem. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, 

podczas obowiązywania Promocji, co jednak nie będzie wpływało na złożone i opłacone zamówienia 

przez Uczestników Promocji. 

3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego 

Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 

4. Promocja prowadzona jest od dnia 22.09.2022 r. do dnia odwołania.  

5. Promocja obowiązuje wyłącznie w Sklepie Internetowym www.sklep.opharm.pl.   

6. Udział w promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.  

 

§ 3 Warunki i zasady udziału w Promocji na Produkty 

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym Regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 10% przy 

zakupie 10 takich samych opakowań Produktu bądź 20% w przypadku zakupu 20 i więcej takich samych 

opakowań Produktu znajdujących się w koszyku.  

2. Promocja na Produkty dotyczy zakupu wielokrotności opakowania takiego samego Produktu, przy czym 

zastrzega się, iż każdy kolor Produktu jest osobnym Produktem.    

3. Uczestnik Promocji nie może łączyć różnych Produktów w celu uzyskania rabatu przy zakupie Produktów.  

4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Uczestnik może skorzystać z niej wielokrotnie (dowolną ilość razy), 

po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Promocja obowiązuje na wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.opharm.pl, 

z wyjątkiem produktów z kategorii chusteczki nawilżane.  
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6. Rabat dotyczy ceny Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania 

promocji ceny Produktów mogą ulec zmianie. 

7. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu Produktów do koszyka, o ile nabywane Produkty spełniają 

warunki objęcia ich Promocją na zasadach przewidzianych w Regulaminie.  

8. Uczestnik Promocji - będący konsumentem - dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu 

internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży 

produktów zawartej na odległość.  

9. Częściowe lub całkowite odstąpienia przez Uczestnika - będącego konsumentem - od umowy może 

powodować utratę rabatów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji. W przypadku zwrotu 

towaru objętego Promocją, nastąpi przeliczenie wartości zakupionych produktów oraz odliczenie od  

kwoty zwrotu rabatu wynikającego z Promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym. 

11. Promocje nie obejmują Produktów przecenionych, chyba, że coś innego będzie wynikać z warunków 

Promocji, które będą dostępne na stronie internetowej www.sklep.opharm.pl.  

12. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty. 

13. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.sklep.opharm.pl.  

 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym 

regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Opharm E-Comm sp. z o.o. z siedzibą: 

Pokrzywnica 62, 99-120 Piątek, NIP: 5070097763, REGON: 388899132, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899504, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.00 złotych, 

zwana dalej „Organizatorem”; e-mail: info@opharm.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu 

Internetowego www.sklep.opharm.pl. 

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia 

Promocji znajdują zastosowanie zasady wskazane w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie 

internetowej www.sklep.opharm.pl.   

 

§ 5 Siła wyższa 

1. Organizator ani Uczestnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za częściowe albo całkowite 

niewywiązanie się ze swoich zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowanych przez 

działanie Siły Wyższej. 
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2. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się wszelkie niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy zdarzenia spowodowane działaniami o charakterze wyjątkowym, takie jak: wojna, 

mobilizacja, rozruchy, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, pandemia i inne klęski żywiołowe, 

rządowe ograniczenia prawne, powodujące braki materialne, energetyczne.  

3. Strona objęta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym na piśmie 

drugą Stronę najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystąpienia. 

 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone 

niniejszym Regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej 

odwołania. 

5. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi 

wskazanymi w Regulaminie, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: na adres 

e-mail: info@opharm.pl.  

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe 

Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia 

wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od 

dnia jej doręczenia Organizatorowi. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w 

szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie 

internetowej www.sklep.opharm.pl.  
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