
Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego dobrzedodane 

Zasady akcji: „Poszetka w połowie ceny” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy załącznik określa zasady akcji „Poszetka w połowie ceny” (,,Akcja”)organizowanej w 

sklepie 

internetowym dostępnym pod adresem https://dobrzedodane.pl/ (,,Sklep”) 

2. Organizatorem akcji jest Linta Kielan spółka komandytowa, ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712274, NIP: 

7312059679, REGON: 369164796, BDO: 000124269 („Organizator”). 

3. Akcja prowadzona jest wyłącznie w Sklepie. 

4. Akcja trwa od dnia 19.12.2019 do 19.12.2029 

§ 2 

Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji 

1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich Kupujących w Sklepie w okresie trwania Akcji, którzy złożyli 

zamówienie na kwotę co najmniej 1 zł (bez kosztów dostawy) i dodali do koszyka produkt zawierający 

muszkę męską lub krawat. 

2. Promocja -50% na poszetki pojawi się w koszyku klienta w momencie dodania muszki lub krawata. 

Akcja obejmuje wszystkie poszetki dostępne w Sklepie w trakcie Akcji. Klient ma możliwość dodania 

dowolnej ilości produktów (poszetek) w połowie ceny. 

3. Promocja zostaje automatycznie naliczona do zamówienia po spełnianiu wyżej wymienionych 

warunków.  

4. Produkty zakupione w promocji podlegają możliwości zwrotu w cenie promocyjnej. W momencie 

zwrotu towaru będącego warunkiem promocji (krawat lub muszka), cena produktów promocyjnych 

(poszetki) ulega zwiększeniu o obniżoną stawkę (50%).  

§ 3 

Reklamacje 

Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji można zgłaszać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail sklep@dobrzedodane.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i 

nazwisko, adres do korespondencji, a także opis i uzasadnienie reklamacji. Organizator będzie 

rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o jej 

rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

https://dobrzedodane.pl/


1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku nr 3 stosuje się odpowiednie 

postanowienia Regulaminu sklepu internetowego dobrzedodane dostępnego pod adresem 

https://dobrzedodane.pl/content/3-regulamin  

2. Załącznik nr 3 wchodzi w życie w dniu 19.12.2019  

3. Treść niniejszego Załącznika nr 3 będzie dostępna w okresie trwania Akcji na stronie internetowej 

https://dobrzedodane.pl/ 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Załączniku, przy czym 

zmiany w niniejszym Załączniku nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Akcji. 

https://dobrzedodane.pl/

