
REGULAMIN PROMOCJI W  MORELE.NET 
ZIPRO - POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

obowiązujący od 31.12.2021  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji organizowanej przez MORELE.NET Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Numer NIP: 9451972201, 
REGON: 356567685 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 
390511, kapitał zakładowy 919.000 zł (dalej: Morele.net lub Organizator), dzięki której 
Organizator umożliwia jej Uczestnikom zakup danego Produktu w sklepie internetowym 
Morele.net po cenie promocyjnej uzyskanej przy użyciu kodu rabatowego (dalej: Promocja). 

II. DEFINICJE 
 

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane w treści 
innych jego postanowień, będą miały następujące znaczenie:  

a) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji. 
b) Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod 

adresami elektronicznymi: www.morele.net, www.amfora.pl, www.hulahop.pl, 
www.pupilo.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl, www.digitalo.pl, www.ubieramy.pl, 
www.meblujesz.pl, www.sklep-presto.pl,www.budujesz.pl za pośrednictwem którego 
Beneficjent może uzyskać informacje o Towarach i ich dostępności oraz kupić Towar, lub 
zlecić świadczenie usługi. 

c) Uczestnik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba 
prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wzięła 
udział w Promocji. 

d) Produkt - rzecz ruchoma, którą Uczestnik może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie 
Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 
oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. 
W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, 
mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. 

  



III. ZASADY PROMOCJI 

1. Niniejsza Promocja umożliwia jej Uczestnikom zakup danego Produktu w sklepie internetowym 
Morele.net po cenie promocyjnej uzyskanej przy użyciu kodu rabatowego, zgodnie z poniższą 
tabelą: 

ID NAZWA % 
RABATU 

KOD 
RABATOWY 

CZAS 
TRWANIA 

1592688 Start 10% 

CHALLENGE1 
31.12.2021 

- 
9.01.2022 

5304089 ShoxRS 10% 

1592570 Drift 10% 

6299217 Nix 10% 

6413450 
Taśmy oporowe do ćwiczeń 

(zestaw 5elem.) 
10% 

6413505 
Mata do ćwiczeń 15mm 

black 
10% 

7849606 Lite 10% 

CHALLENGE2 
10.01.2022 

- 
16.01.2022 

5304091 HulkRS 10% 

5304090 NitroRS 10% 

6299217 Nix 10% 

6413517 Zestaw hantli 2x10kg 10% 

6413496 Skakanka metalowa black 10% 

5304086 Tekno 10% 

CHALLENGE3 
17.01.2022 

- 
23.01.2022 

6299207 Heat 10% 

6299206 Flame 10% 

6299212 Dash 10% 

6413472 Step do aerobiku (10-15cm) 10% 

6413457 Kółko do ćwiczeń 10% 

1592689 Olympic 10% 

CHALLENGE4 
24.01.2022 

- 
31.01.2022 

1592674 Dunk 10% 
1592576 Rook 10% 
6299212 Dash 10% 

6413453 
Gumy oporowe do ćwiczeń 

(zestaw 4elem.) 
10% 

6413460 Uchwyty do pompek 10% 



2. Ilość Produktów w cenach promocyjnych jest ograniczona, a o możliwości skorzystania z 
Promocji decyduje wyłącznie chwila złożenia przez Uczestnika zamówienia w Sklepie 
Internetowym. 

3. Limit zakupu wynosi jeden Produkt objęty Promocją na jednego Uczestnika.  
4. Promocja jest kierowana wyłącznie do klientów indywidualnych. 
5. Promocja trwa od 31.12.2021 r. godz. 00:00 do 31.01.2022 r. godz. 23:59 lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasu Produktów objętych niniejszą promocją. Każdy Uczestnik promocji z racji na 
interes innych Uczestników Promocji może z niej skorzystać maksymalnie jeden raz. 

6. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z zakupem. Lista dostępnych w Promocji 
Produktów będzie udostępniona na stronie internetowej: 
https://www.zipro.pl/postanowienia-noworoczne. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z promocji ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

IV. REKLAMACJE  

1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać na piśmie na adres 
korespondencyjny Spółki Morele.net (al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków). Reklamacje 
zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym 
na adres Organizatora. 

  



V. DANE OSOBOWE 

1. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail iod@morele.net w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych. 

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu 
internetowego Morele.net. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o 
prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego. 

2. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w 
którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono 
wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i 
pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu 

  

 


