REGULAMINY „PROMOCJI URODZINOWYCH 01-30.04.2019" SERWISU kanluxforhome
I. Regulamin promocji „Miesięczna Promocja Urodzinowa –
bon z kodem rabatowym na kolejne zakupy” serwisu kanluxforhome
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Organizatorem Promocji jest Kanlux Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Objazdowej 1-3,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, o kapitale zakładowym wynoszącym
35.500.000 zł w pełni opłaconym, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-24-32-793 oraz
numerem statystycznym REGON 240672104, zwana dalej „Organizatorem”.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu, następujące pojęcia oznaczają:
a) Promocja – akcja sprzedażowo-promocyjna zorganizowana przez Organizatora, której zasady
określa niniejszy Regulamin, mająca na celu okresową (w Okresie Promocji) promocję Produktów
oferowanych w Serwisie www.kanluxforhome.pl (zwanym dalej Serwisem), w związku z którą to
Promocją Uczestnicy, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, w tym warunku, o
którym mowa w ust. 3, będą uprawnieni do otrzymania od Organizatora bonu z 10 % kodem
rabatowym do wykorzystania na kolejne zakupy w Serwisie, w każdym razie nie później jednak jak
do dnia 31 lipca 2019 r. (dzień wygaśnięcia bonu).
b) Okres Promocji – okres od dnia 1 do 30 kwietnia 2019 r.
c) Uczestnik Promocji – klient Kanlux S.A. nabywający od Organizatora w okresie Promocji za
pośrednictwem Serwisu produkty oferowane w tym czasie w Serwisie, na warunkach określonych
niniejszym Regulaminem, o wartości nie niższej od wartości progowej, określonej w ust. 3.
Zakup przez Uczestnika w Okresie Promocji w ramach jednej czynności prawnej potwierdzonej jednym
dokumentem sprzedaży (jedno zamówienie) towarów dostępnych w tym okresie w Serwisie o łącznej
wartości co najmniej równej kwocie 200 złotych brutto (warunek minimalnej wartości zamówienia),
uprawnia Uczestnika do otrzymania od Organizatora bonu/kodu rabatowego uprawniającego do zniżki w
wysokości 10% do wykorzystania przy kolejnych zakupach Uczestnika w Serwisie, nie później jednak jak do
dnia 31 lipca 2019 r.
Każde zamówienie złożone Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu w okresie Promocji na łączną kwotę
wszystkich zamówionych w ramach tego zamówienia towarów, równą co najmniej określonej w ust 3.
minimalnej wartości zamówienia, zostanie objęte Premią polegającą na przyznaniu Uczestnikowi, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6, kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 3.
Bon z kodem rabatowym, o którym mowa w ust. 3 zostanie przyznany Uczestnikowi spełniającemu
warunek z ust. 3, o ile Uczestnik ten, będąc konsumentem, nie odstąpi, w trybie art. 27 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta, od umowy sprzedaży towaru objętego zamówieniem warunkującym
przyznanie ww. Premii, w taki sposób, że na skutek realizacji prawa do odstąpienia od umowy, wartość
ostatecznie nabytych towarów (nieobjętych oświadczeniem o odstąpieniu) spadnie poniżej progu
minimalnej wartości zamówienia, określonego w ust. 3 (w taki sposób, że po stronie Uczestnika odpadnie
prawo do Premii).
Celem ostatecznej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunku z ust. 3 Organizator zdecyduje o
przyznaniu Premii po upływie terminu zastrzeżonego na realizację przez Uczestnika prawa odstąpienia od
umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (po upływie 14 dni
od dostarczenia konsumentowi zamówionego towaru), przysługującego konsumentowi. Bon zostanie
wygenerowany i wysłany Uczestnikowi na adres e-mail, udostępniony przez Uczestnika przy składaniu
zamówienia, w ciągu 7 dni od stwierdzenia prawa do Premii, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Uczestnik przystępując do Promocji, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 3,
ma obowiązek zapoznać się z warunkami sprzedaży w Serwisie oraz warunkami Promocji, określonymi

niniejszym Regulaminem. Link z przekierowaniem do niniejszego Regulaminu zostanie wyświetlony w
koszyku w momencie, gdy wartość przesądzi o spełnieniu kryterium minimalnej wartości zamówienia, o
którym mowa w ust. 3. Niezależnie od tego kliknięcie na baner informujący o Promocji, wyświetlany w
Serwisie w okresie Promocji, spowoduje pobranie niniejszego Regulaminu, umożliwiając Uczestnikowi na
zapoznanie się z jego treścią.
8. Potwierdzenie w Okresie Promocji przez Uczestnika Promocji jego Zamówienia, spełniającego kryterium
wartościowe określone w ust. 3, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
potwierdza przystąpienie Uczestnika do Promocji, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdza
akceptację jego zapisów.
9. Każdy Uczestnik w okresie Promocji może dokonywać wielokrotnie zakupów Produktów na zasadach
określonych Regulaminem.
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej:
www.kanluxforhome.pl w formacie pdf, klikając w baner Promocji, a także w podlinkowaniu wyświetlony
w koszyku w momencie, gdy wartość przesądzi o spełnieniu kryterium minimalnej wartości zamówienia, o
którym mowa w ust. 3.
11. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji i
realizacji umowy sprzedaży. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że
wyraża on zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. W zakresie nieuregulowanym odmiennie, do stosunku sprzedaży, praw i obowiązków stron umowy
sprzedaży objętej Promocją, w tym do ochrony danych osobowych Uczestników Promocji stosuje się
przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki prywatności zamieszczonych na
www.kanluxforhome.pl.

II. Regulamin promocji „Miesięczna Promocja Urodzinowa –
Produkt promocyjny za 1,00 zł” serwisu kanluxforhome
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Organizatorem Promocji jest Kanlux Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Objazdowej 1-3,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, o kapitale zakładowym wynoszącym
35.500.000 zł w pełni opłaconym, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-24-32-793 oraz
numerem statystycznym REGON 240672104, zwana dalej „Organizatorem”.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu, następujące pojęcia oznaczają:
a) Promocja – akcja sprzedażowo-promocyjna zorganizowana przez Organizatora w okresie od dnia
01.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. lub do dnia wyczerpania Produktów promocyjnych
przeznaczonych do Promocji (Okres Promocji), polegająca na prawie zakupu przez Klientów
Serwisu www.kanluxforhome.pl na warunkach określonych niniejszym Regulaminem niżej
określonych Produktów promocyjnych po promocyjnej cenie, pod warunkiem jednak dokonania
zakupu innych towarów oferowanych w tym czasie w Serwisie www.kanluxforhome.pl (zwanym
dalej Serwisem) o określonej wartości minimalnej, tj. w związku z osiągnięciem co najmniej
określonego poniżej progu wartościowego zakupów;
b) Uczestnik Promocji – klient Kanlux S.A. nabywający od Organizatora w okresie Promocji za
pośrednictwem Serwisu produkty oferowane w tym czasie w Serwisie, na warunkach określonych
niniejszym Regulaminem, o wartości nie niższej od wartości progowej, określonej zapisami
niniejszego Regulaminu, przypisanej do danego Produktu promocyjnego;
c) Produkt promocyjny – Zielnik MINIGARDEN LED SIMPLE albo Lampka biurkowa FRANCO LED,
których specyfikację szczegółowo określa załącznik nr 1, które na okres trwania Promocji lub do
momentu wyczerpania puli tych Produktów przeznaczonych do Promocji, za dodatkową lecz
ukształtowaną promocyjnie ceną, po spełnieniu warunku określonego w ust. 3-5, zostały
wytypowane do promocji przez Organizatora.
Akcja Promocyjna, której zasady określa niniejszy Regulamin, polega na połączeniu w okresie Promocji
sprzedaży towarów oferowanych w Serwisie, objętych jednym zamówieniem danego Uczestnika, których
łączna wartość jest co najmniej równa progowi określonemu poniżej w ust. 4 albo 5 (warunek minimalnej
wartości zamówienia), ze sprzedażą na rzecz Uczestnika jednego Produktu promocyjnego, właściwego ze
względu na wartość jego Zamówienia (Produkt promocyjny 1 albo Produkt promocyjny 2), po cenie 1,00 zł
brutto.
Z prawa promocyjnego nabycia po cenie określonej w ust. 3 Zielnika MINIGARDEN LED SIMPLE
określonego w załączniku nr 1 (Produkt promocyjny 1) mogą skorzystać wyłącznie ci Uczestnicy, którzy w
Okresie Promocji zakupią w ramach jednej czynności prawnej potwierdzonej jednym dokumentem
sprzedaży (jedno zamówienie) towary oferowane w tym czasie w Serwisie o łącznej wartości co najmniej
równej kwocie 500,00 złotych brutto, jednakże nie przekraczającej kwoty 999,99 zł brutto.
Z prawa promocyjnego nabycia po cenie określonej w ust. 3 Lampki biurkowej FRANCO LED określonej w
załączniku nr 1 (Produkt promocyjny 2) mogą skorzystać wyłącznie ci Uczestnicy, którzy w Okresie
Promocji zakupią w ramach jednej czynności prawnej potwierdzonej jednym dokumentem sprzedaży
(jedno zamówienie) towary oferowane w tym czasie w Serwisie o łącznej wartości co najmniej równej
kwocie 1000,00 złotych brutto. Nabycie uprawnienia do promocyjnego nabycia Produktu promocyjnego 2
wyłącza prawo do nabycia w promocji Produktu promocyjnego 1, pomimo jednoczesnego spełnienia
minimalnego progu kwotowego zastrzeżonego dla Produktu Promocyjnego 1.
Zakup w okresie trwania promocji towarów co najmniej o wartości określonej w ust. 4 albo 5 skutkuje, po
złożeniu z obowiązkiem zapłaty zamówienia potwierdzającego spełnienie warunku uczestnictwa w

Promocji, naliczeniem Uczestnikowi rabatu kwotowego 1,00 zł brutto, plus KGO, do wartości złożonego
Zamówienia z jednoczesnym doliczeniem do tegoż Zamówienia po promocyjnej cenie sprzedaży 1,00 zł
brutto, plus KGO, właściwego Produktu promocyjnego, określonego w ust. 4 albo 5 (w zależności od
wartości Zamówienia). Na dodanie do Zamówienia Uczestnika Produktu promocyjnego na zasadzie
określonej powyżej, Uczestnik wyraża zgodę.
7. Uczestnik Promocji przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4 albo 5 z
obowiązkiem zapłaty ceny za zamówione towary, ma obowiązek zapoznać się z warunkami sprzedaży w
Serwisie oraz warunkami Promocji, określonymi niniejszym Regulaminem.
8. Potwierdzenie w Okresie Promocji przez Uczestnika Promocji jego Zamówienia, spełniającego kryterium
wartościowe określone w ust. 4 albo 5, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdza jego akceptację, w tym w szczególności
zapisów określonych w ust. 6 i 11-12. Link z przekierowaniem do niniejszego Regulaminu zostanie
wyświetlony w koszyku w momencie, gdy wartość przesądzi o spełnieniu kryterium minimalnej wartości
zamówienia, o którym mowa w ust. 4. Niezależnie od tego kliknięcie na baner informujący o Promocji,
wyświetlany w Serwisie w okresie Promocji, spowoduje pobranie niniejszego Regulaminu, umożliwiając
Uczestnikowi na zapoznanie się z jego treścią.
9. Każdy Uczestnik w okresie Promocji może dokonywać wielokrotnie zakupów Produktów na zasadach
określonych Regulaminem.
10. Nabyty w ramach Promocji Produkt promocyjny zostanie dołączony i dostarczony Uczestnikowi Promocji
wraz z Produktami objętymi Zamówieniem warunkującym uczestnictwo w Promocji i zostanie
wyszczególniony na fakturze VAT jako odrębna pozycja.
11. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji będący konsumentem zdecyduje się skorzystać ze swojego
uprawnienia, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i odstąpi od
umowy sprzedaży produktów objętych Zamówieniem złożonym w okresie promocyjnym, w taki sposób, że
na skutek realizacji uprawnienia do odstąpienia obniżona zostanie wartość ostatecznie zakupionych
towarów poniżej minimalnego progu określonego odpowiednio w ust. 4 albo 5, w następstwie czego po
stronie Klienta Serwisu odpadną warunki uprawniające do skorzystania z prawa do promocyjnego nabycia
określonego Produktu promocyjnego, Uczestnik ten odstępując od umowy winien odstąpić od umowy
również w części dotyczącej zakupu Produktu promocyjnego po promocyjnej cenie, pod rygorem
konieczności dopłaty kwoty 48,99 zł brutto (czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy
brutto) do rzeczywistej wartości Produktu promocyjnego 1 albo kwoty 93,99 zł brutto (dziewięćdziesiąt
trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto) do rzeczywistej wartości Produktu promocyjnego 2.
Jeżeli Uczestnik w powyższych okolicznościach nie odstąpi jednocześnie od umowy sprzedaży w części
obejmującej zakup Produktu promocyjnego i nie dokona zwrotu Produktu promocyjnego wraz z
produktami objętymi oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie z
jego wierzytelności o zwrot ceny produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu przez Organizatora
wierzytelności Organizatora o dopłatę ceny sprzedaży Produktu promocyjnego, o której mowa w zdaniu
poprzednim. Uczestnik wyraża zgodę na powstrzymanie się Organizatora ze zwrotem ceny sprzedaży
produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu do czasu zwrotu produktów i ewentualnego potrącenia
wzajemnych wierzytelności, o których mowa powyżej. W przypadku niezwrócenia przez Klienta Produktu
promocyjnego w okolicznościach wyżej opisanych, Organizator skoryguje dokument potwierdzający
sprzedaż Produktu promocyjnego, wskazując rzeczywistą wartość właściwego Produktu promocyjnego,
poza Promocją.
12. Jeżeli odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 11, będzie miało miejsce w warunkach takich, że na
skutek odstąpienia Uczestnik utraci prawo do promocyjnego nabycia Produktu promocyjnego 2, lecz
będzie uprawniony do nabycia Produktu promocyjnego 1, Produkt promocyjny 1 będzie mógł zostać
wydany Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie jeszcze posiadał Produkt promocyjny
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1 do rozdysponowania pomiędzy uprawnionymi Uczestnikami Promocji i tylko pod warunkiem uprzedniego
prawidłowego rozliczenia się Uczestnika z Organizatorem z obowiązków Uczestnika określonych w ust. 11,
związanych z częściowym odstąpieniem od umowy (zwrot towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu
i zwrot Produktu promocyjnego 2 lub jego wartości poza Promocją).
Uczestnikowi Promocji nie służy prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nabywanego promocyjnie
Produktu z załącznika nr 1, ani do otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Zakup Produktu
Promocyjnego nie ogranicza Kupującego w korzystaniu z praw z tytułu zakupu Produktu i nie zwalnia
Organizatora od odpowiedzialności za jakość i użyteczność Produktu Promocyjnego (z załącznika nr 1), w
tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Reklamacja odnosząca się do Produktu Promocyjnego będzie
skutkowała, w wypadku jej uznania, dostarczeniem produktu wolnego od wad lub produktu zamiennego o
nie gorszych parametrach.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej:
www.kanluxforhome.pl w formacie pdf, klikając w baner Promocji, a także w podlinkowaniu wyświetlony
w koszyku w momencie, gdy wartość przesądzi o spełnieniu kryterium minimalnej wartości zamówienia, o
którym mowa w ust. 4.
Uczestnik przed przystąpieniem do udziału w Promocji ma obowiązek zapoznać się z warunkami
określonymi w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji i
realizacji umowy sprzedaży. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że
wyraża on zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie nieuregulowanym odmiennie, do stosunku sprzedaży, praw i obowiązków stron umowy
sprzedaży objętej Promocją, w tym do ochrony danych osobowych Uczestników Promocji stosuje się
przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki prywatności zamieszczonych na
www.kanluxforhome.pl.
Zał. Nr 1:
Nazwa

Kod

produktu

produktu

Zdjęcie produktu

Opis/parametry
Zielnik do uprawy ziół z oświetleniem LED:
Napięcie znamionowe [V]: 220-240~
Moc maksymalna [W]: 14

Produkt
Promocyjny 1

27162

MINIGARDEN

Znamionowy strumień świetlny [lm]: 1000
Trwałość [godz.]: 17500
Temperatura barwowa Tc [K]: 4000

LED SIMPLE

Współczynnik oddawania barw Ra: 95
Długość przewodu [m]: 1,5
Wyłącznik: Tak

Lampka biurkowa LED:

Produkt
Promocyjny 2

22340

Kolor: biały
Napięcie znamionowe [V]: 220-240~; 50/60

FRANCO 15LED

Moc maksymalna [W]: max 6,5

SMD KT-W

Znamionowy strumień świetlny [lm]: max 390
Trwałość [godz.]: 20000
Temperatura barwowa Tc [K]: 2700-3200

