
Regulamin promocji ”10% rabatu w sklepie internetowym na ramki i potykacze” 

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

1.1. Organizatorem promocji ”10% rabatu w sklepie internetowym na ramki i potykacze”, 
zwanej dalej „Promocją” jest Tuplex TDN sp. z o.o. (dawniej Tuplex TD sp. z o.o. sp. k.) 
z siedzibą w Warszawie (03-778) przy ulicy Księcia Ziemowita 19, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

1.2. Promocja trwa w okresie od dnia 9 maja 2022 roku do dnia 7 lipca 2022 roku lub do 
wyczerpania zapasów. 

1.3. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym działającym pod 
adresem tuplex.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

 

2. Uczestnicy i warunki promocji. 
 

2.1. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) są podmioty, które nabyły produkty dostępne w 
sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji na zasadach opisanych w 
punkcie 2.3.  

2.2. Uczestnikami mogą być klienci prowadzący działalność gospodarczą lub osoby fizyczne, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji i skorzystania z rabatu jest: 

2.3.1. Zakup produktów z kategorii Ramki i potykacze OWZ w sklepie internetowym 
tuplex.pl za kwotę co najmniej 1000 zł netto (bez VAT), a także nie wliczając 
ewentualnych kosztów dostawy. 

2.3.2. Wpisanie w koszyku lub kasie kodu rabatowego „10ramki” przed dokonaniem 
płatności 

2.3.3. Rabat 10% zostanie przyznany automatycznie, o ile Uczestnik spełnił warunki 
opisane powyżej 

2.4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, kuponami kartami rabatowymi 
obowiązującymi w sklepie internetowym oraz w oddziałach Organizatora. 

2.5. Momentem zakupu produktów jest data złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 
Zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej promocji lub po jej zakończeniu, bez 
względu na datę zapłaty, nie są objęte promocją. 

 

3. Postanowienia końcowe: 
 

3.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie 
internetowej tuplex.pl. 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.  
3.3. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad opisanych w niniejszym 

regulaminie. 
3.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 


