
Regulamin promocji 

„Darmowa Dostawa” 

(dalej: „Promocja”) 

 

1. Organizatorem Promocji NEXTERIO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 

Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  

0000571559, NIP 6572919109 o kapitale zakładowym w wysokości 89 000 000,00 PLN, (dalej: 

„Organizator”), właściciel marki Outlet Nexterio (dalej: „Marka”). 

2. Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym 

Outlet Nexterio pod adresem www.nexterio.pl 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 

zakładach wzajemnych.  

4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Promocja polega na tym, że po wpisaniu kodu rabatowego „DRNX” w wyznaczonym do tego 

polu w koszyku do zakupów w sklepie internetowym www.nexterio.pl klient otrzymuje rabat 

w postaci Darmowej Dostawy jeżeli dokona zakupu za minimum 799 zł brutto. 

6. Promocja obowiązuje od 15.02.2021r. do 28.02.2021r. 

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w koszyku można wykorzystać tylko 

jeden kod rabatowy. 

8. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej współpracującej ze Spółką. 

9. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską. 

10. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności 

zamówionych Produktów w magazynach Spółki lub u dostawców. 

11. Spółka powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej 

zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a 

także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego 

zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Spółka 

informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu 

Produktu do Klienta. 

12. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych. 

13. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT dokonanie dostawy 

następuje z chwilą wydania towarów przewoźnikowi / kurierowi. 

14. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania 

zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie". 

15. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu 

zabezpieczającym Produkt w czasie transportu. 

16. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności 

przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń 

powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w 

przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy 

kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o 

oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, 

„góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz 

http://www.nexterio.pl/


opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki 

sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Spółce. 

17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy 

oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych 

przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów 

Ustawy. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów 

oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.  

19. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie 
wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego 
regulaminu. 

20.  Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie 
https://nexterio.pl/2360,0,Darmowa_dostawa.html 

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 
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