
 

 

Regulamin promocji „PanDa 3+1 Gratis”.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady działania promocji „ PanDa 3+1 Gratis” dla Klientów sklepu online 

Zakwasowni (https://www.sklep.zakwasownia.bio/) oraz dokonujących zakupów w aplikacji.  

2. Organizatorem Promocji „5. urodziny Zakwasowni” jest Zakwasownia Spółka Jawna, p. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni, ul. Stryjska 24.  

3.  Promocja „ PanDa 3+1 Gratis” obejmuje klientów sklepu online Zakwasowni należącego do 
Organizatora, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

II. CEL PROMOCJI  

Promocja „ PanDa 3+1 Gratis” ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu online 
Zakwasowni. Wzbudzenie większego zainteresowania produktami Zakwasowni.  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem promocji PanDa 3+1 Gratis” może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, 
która zakupi (w sklepie online Zakwasownia) minimum 4. produkty. Klient otrzyma wówczas najtańszy  
4-ty produkt gratis oznaczony naklejką pandy.  Promocja nie łaczy się z zestawami I innymi rabatami.  

IV. ZASADY PROMOCJI „5. URODZINY ZAKWASOWNI”  

1.Aby rozpocząć uczestnictwo w promocji „ PanDa 3+1 Gratis”, należy dokonać zakupu  

w sklepie online Zakwasowni (https://www.sklep.zakwasownia.bio/) lub w aplikacji.  

2.Każdy klient, który dokona zakupu minimum 4-rech produktów Zakwasowni otrzyma 4-ty 

(najtańszy) produkt gratis. Przy zakupie 8-miu  produktów, Klient otrzymuje dwa (najtańsze)  

produkty gratis.  

3.Nie ma limitu jeśli chodzi o ilość produktów zakupionych w promocji „ PanDa 3+1 Gratis i” na 1 
paragonie.  
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4.Promocja „ PanDa 3+1 Gratis”  trwa od  dnia 1.01.2024r do odwołania.  

5.Klient będzie mógł skorzystać z promocji „ PanDa 3+1 Gratis” za każdym razem,  

kiedy będzie dokonywał zakupów w sklepie online lub aplikacji Zakwasowni w czasie, którego  

dotyczy promocja.  

6.Promocja nie łączy się z innymi rabatami.  

7.W promocji „ PanDa 3+1 Gratis” nie biorą udziału produkty bez naklejek pand. 

 

V. REKLAMACJE  

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją „ PanDa 3+1 Gratis” Uczestnik 
powinien informować Organizatora.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich 
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O 

decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.  

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: d.walkusz@zakwasownia.pl 
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji „ PanDa 3+1 Gratis”, w 
szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.  

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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