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Regulamin Akcji Promocyjnej 
„Karnawałowe szaleństwo cenowe”

przeprowadzanej w dniach od 13.01.2023 do 30.01.2023

§1 
Postanowienia ogólne Akcji Promocyjnej

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

1. Organizator Akcji Promocyjnej – PPUH STOLLIDO L. i S. Kulejewscy Sp. J. z siedzibą w 42-140 
Panki, ul. Powstańców Śląskich 50, NIP: 5742033807 (Galeria Mebli)

2. Akcja Promocyjna – działania polegające na promocji na wybrane towary w dniach 
od 13.01.2023 do 30.01.2023r.

3. Promocja prowadzona będzie w siedzibie Organizatora w okresie od 13 stycznia 2023 roku 
do 30 stycznia 2023 roku, zwanym dalej Okresem Promocji.

§2
Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest: 
 dokonanie zakupu towarów Organizatora lub złożenie zamówienia na towary objęte promocją 

w Okresie Promocji,
2. Akcja Promocyjna dotyczy jedynie wybranego asortymentu, który został oznaczony w galerii 

w Pankach (siedzibie organizatora) oraz na stronie www.stollido.com.
3. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klienta detalicznego, przez którego należy rozumieć:
 w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego „ (…) za konsumenta uważa się osobę fizyczną, 

dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową (…)”

 w myśl art. 22 Kodeksu Cywilnego jest to również osoba prawna, jednostka organizacyjna nie 
będąca prawną oraz inne przedmioty, które dokonały zamówienia towaru w ilościach 
wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców, nieprzeznaczonego do dalszej 
sprzedaży.

§3
Zasady akcji promocyjnej

1. Rabatom nie podlegają zamówienia złożone w innych terminach niż w okresie trwania promocji.
2. W ramach promocji Organizator oferuje wyznaczony towar w niższych obniżonych cenach, 

które są oznaczone na produktach.
3. Towary, o których mowa w punkcie 2 są specjalnie oznaczone w siedzibie Organizatora.
4. Klient ma prawo wyboru albo raty 0% albo rabat. Nie ma możliwości łączenia rat 0% 

oraz rabatów.
5. Akcja Promocyjna nie łączy się z programem Gold Club.
6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
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§4
Zasady Promocji raty 0%

1. Promocji nie podlegają zamówienia złożone w innych terminach niż w okresie trwania promocji.
2. Promocja raty 0% polega na możliwości rozłożenia wartości zakupionych/zamówionych 

u Organizatora towarów na maksymalnie 20 rat, to jest uzyskania we współpracujących 
z Organizatorem instytucjach finansowych kredytu spłacanego w ratach, bez zapłaty przez 
Klienta oprocentowania (RRSO=0%) oraz innych kosztów uzyskania kredytu (koszty te w ramach 
promocji pokrywa Organizator). Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami.

3. W ramach promocji raty 0% Klient może uzyskać rozłożenie finansowania 
zakupionego/zamówionego towaru na maksymalnie 20 rat 0%. W przypadku chęci rozłożenia 
finansowania na inną liczbę rat – przedmiotowa promocja nie ma zastosowania i naliczane jest 
oprocentowanie.

4. Z niniejszej promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, które dokonują zakupu towarów z oferty 
Organizatora i spełniają warunki przyznania kredytu przez jedną z współpracujących 
z Organizatorem instytucji finansowych:
- Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS 0000011571
- SANTANDER Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, KRS 
0000039887
- ALIOR Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, KRS 00000305178

5. Weryfikacja uczestników dokonywana będzie przez instytucje finansowe, według zasad danej 
instytucji finansowej w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności 
kredytowej. Instytucje finansowe zastrzegają, że w ramach standardowej procedury wysokość 
przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100,00 zł brutto (słownie:  sto złotych, 00/100), 
a kredyt nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty. Ponadto instytucje finansowe mogą zastrzec 
minimalną wysokość miesięcznej raty.

6. Kwestia przyznania uczestnikowi promocji kredytu jest niezależna od Organizatora.
7. Klient ma prawo wyboru albo raty 0% albo rabat. Nie ma możliwości łączenia rat 0% 

oraz rabatów.
8. Akcja Promocyjna nie łączy się z programem Gold Club ani z innymi rabatami i promocjami.

§5
Postanowienia Ogólne

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.stollido.com oraz 
w siedzibie Organizatora.

2. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Klient detaliczny powinien zapoznać się z treścią 
Regulaminu. Udział w Akcji Promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem 
i jego akceptacją.

3. Administratorem danych osobowych Klientów Detalicznych będących osobami fizycznymi jest 
Organizator.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych.

http://www.stollido.com/

