
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

NOWY ROK, CZAS NA STOK 20 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady akcji promocyjnej Nowy rok, czas na stok 20 
(„Promocja”) 

2. Organizatorem promocji jest DARMADO Kiszka-Demski sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-193, ul. 
Ostrobramska 38b, NIP 8621589677, REGON 060076440, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000945264. („Organizator”) 

3. Promocja organizowana jest w: 

 sklepie internetowym Organizatora: snowshop.pl 
 w sklepach stacjonarnych: 

o ul. Ostrobramska 38b, 04-193 Warszawa 
o ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa 

4. Czas trwania Promocji: 18.01.2023 – 31.01.2023 

5. Promocja nie jest loterią ani grą losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 
hazardowych. 

6. Promocja uwzględniona w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami 
dostępnymi w sklepach Organizatora. 

7. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

 

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Warunki skorzystania z Promocji: 

 w sklepie internetowym: dodanie kodu rabatowego NASTOK20 w pierwszym kroku koszyka 
zakupów 

 w sklepach stacjonarnych: podanie kodu rabatowego NASTOK20 pracownikowi Organizatora 
w czasie realizacji zakupów 

2. Podanie powyższego kodu rabatowego po złożeniu zamówienia lub zakończeniu zakupów w 
sklepie stacjonarnym nie uprawnia do zniżki i powoduje utratę prawa do skorzystania z Promocji dla 
danych zakupów. 

3. Udzielony rabat nie może być wymieniony na inny środek płatniczy. 

 

§ 3 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Minimalna wartość zakupów objęta promocją wynosi: 250 zł 



2. Promocja obejmuje produkty dostępne w sklepie internetowym snowshop.pl oraz w sklepach 
stacjonarnych z wykluczeniem: 

 kart podarunkowych. 

 

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji kontaktując 
się z Organizatorem: 

 pocztą tradycyjną, na adres siedziby Organizatora 
 pocztą elektroniczną, na adres info@darmado.com 

2. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w okresie 
do 14 dni. 

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników wykorzystywane będą zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 
dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781 z dnia 
19.09.2019 r.) 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do skorzystania z Promocji. 
Uczestnicy udostępniający dane mają prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia 
oraz usunięcia. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie snowshop.pl oraz w sklepach stacjonarnych 
Organizatora. 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2023 r. 


