
REGULAMIN PROMOCJI „Wybierz Gratis” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem promocji „Wybierz Gratis”, zwanej dalej „Promocją” jest Megastore.pl Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Kielcach, adres: Aleja Solidarności nr 36 (kod pocztowy: 25-323), wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000301770, kapitał zakładowy 47 700 000 zł, opłacony w całości, REGON 260207113, NIP 657-

2777-28-47 zwana w dalszej części „Organizatorem”. 

2. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w sklepie internetowym Nexterio.pl, działającym pod adresem 

http://www.nexterio.pl. 

3. Promocja polega na tym, że przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w 

nim opisanych Klient może zamówić w promocyjnej cenie 1 grosz jeden z wyszczególnionych poniżej towarów. 

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI 
1. Promocja trwa od godziny 8:00, 1 maja 2014 roku do godziny 23.59, 5 maja 2014 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji z powodu wyczerpania towarów 

dołączanych jako gratis. 

 

§3 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 
1. Promocja dotyczy klientów którzy realizują zamówienia powyżej wartości 49 zł brutto i w trakcie zamówienia 

posiadają kod promocyjny. 

2. Minimalną kwotą zamówienia, uprawniającą do udziału w Promocji jest uzyskanie łącznej wartości towarów  

w koszyku na kwotę 49 zł brutto. 

3. Po spełnieniu warunku określonego w §3, pkt 2, klient może wykorzystać kod promocyjny upoważniający do 

nabycia poniższych towarów w cenie promocyjnej: 1 grosz. 

4. Organizator udostępnia w promocyjnej cenie poniższe towary: 

 

Nr Kat. NAZWA TOWARU Kod Promocyjny 

071463 Zasłonki przyciemniające okrągłe na boczne szyby czarne 42x40cm 2szt. MT6a 

073686 Zestaw do mycia szampon samochodowy + politura 2w1 100ml MT7a 

071464 Zasłonka przyciemniająca owalna na tylną szybę czarna 100x50cm 1szt. MT6b 

071283 Lampa na zapalniczkę montażowa halogenowa 12V MT7b 

071286 Lampa na zapalniczkę warsztatowa 12V MT6c 

071646 Pompka samochodowa nożna 2-tłokowa z manometrem MT7c 

071534 Regenerator lakieru metalicznego 375ml MT6d 

071614 Uchwyt do telefonu i nawigacji z ramieniem MT7d 

071649 Pompka samochodowa ręczna z manometrem ALFA MT6e 

071174 Zestaw do mycia samochodu MT7e 
 

5. Liczba towarów w promocji jest ograniczona. 

6. W przypadku wyczerpania się towarów promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia promocji. 

7. Gratisy nie podlegają reklamacji, zwrotom ani wymianie. 
8. Warunkiem zwrotu zamówienia otrzymanego z gratisem jest zwrot również gratisu. 

9. Klient, przystępując do Promocji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

10. Kody promocyjne są jednorazowe, klient może tylko jeden raz wykorzystać otrzymany kod. 

11. Do jednego zamówienia nalicza się tylko jeden wybrany Gratis, nie ma możliwości dokupienia większej ilości 

„Gratisów” podczas zakupów z użyciem kodu.  

 

 



§4 REKLAMACJE 

1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z Promocją Klient może zgłaszać do Organizatora na adres: 

sklep@nexterio.pl. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie 

http://nexterio.pl. 

2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie wiążą osób, 

które zawarły umowę sprzedaży towaru na warunkach niniejszej Promocji przed dokonaniem zmiany 

Regulaminu. 


